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 مقدمة

إن السياقات االجتماعية بخصائصها الثابتة ومتغيراتها تعطى غالبـاً         
لالتصال معناه ولونه وخصوصية، وألن مفهوم االتصال يحمل نسقاً يظهـر           
العالقة بالذات واآلخر، فإننا نجد أن صناعة اإلعالم العالمية والعربيـة قـد             

ى العقدين األخيرين، ودفعت كثيرين إلـى       شهدت تغيرات متالحقة وسريعة ف    
تسمية عصرنا بعصر اإلعالم السريع، حيث تهاوت المسـافات والحـواجز           
تحت مظلة التقـدم التكنولـوجى والتقنـى المسـلحة باألقمـار الصـناعية              

)Satellites (     لقـد وضـح    . وتزايد استخدام أجهزة الفاكس والهواتف النقالة
الم فى تنظيم الحياة اقتصادياً وسياسياً وعلمياً       التغير المستمر الذى يسببه اإلع    

واجتماعياً وأخالقياً فى أنحاء العالم، وأصبح ذا بصمة واضـحة دون جـدال           
على صناعة المعلومات والصحافة وصار يشكل ليس فقط الطريقة التى يتلقى           
بها الجمهور المعلومات وبرامج التسلية، ولكن أيضاً نوعية ومضمون هـذه           

من ثم فالبد أن تكون مدارسنا وجامعاتنا منتجة من خالل عالقتها           و. الوسائل
بجهاز اإلعالم وتصبح جزءاً مؤثراً، وأن تكون لدينا البنية التحتية االتصالية           
واإلعالمية مع إقدامنا على هذه الوسائل باقتناع ال يكـون قوامـه اإلنبهـار              

الثـورة  ومـن الخلـط أن ننظـر إلـى          . واالستهالك والخوف " والبرستيج"
المعلوماتية فى العالم على أنها مظهر للتقدم التقنى فقط، بل ينبغى النظر إلى             
صناعة المعلومات على أنها جزء أصيل من حركة السوق؛ إذ من المعتقد أن             

 مليار دوالر فـى     ٧٩٠العالم الغربى أنفق على األنشطة الثقافية واإلعالمية        
 لتصل إلى ألف    ٢٠٠٢عام  ، وهى مخصصات يعتقد أنها سترتفع       ١٩٩٧عام  

ومائتى مليار دوالر أى ما يزيد عن الدخل السنوى لسبعة وأربعين فى المائة             
 .)١(من فقراء العالم
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ويصاحب عملية العولمة تركيز واحتكار متزايدان للشركات العمالقة        
العابرة للجنسيات، التى تسيطر على هذا القطاع األكبر من سوق المعلومـات           

ومن أكبر هذه الشركات شركة ديزنى النـد األمريكيـة          . الموالترفيه فى الع  
 مليار دوالر، وتلتهـا     ٢٨ حوالى   ١٩٩٧األصل التى بلغت مبيعاتها فى عام       

 مليـار   ٢٤ حـوالى    ١٩٩٧شركة تايم وارنز التى بلغت مبيعاتها فى عـام          
ويتعـدى  .  مليـار دوالر   ١٥دوالر، ثم شركة برتلزمان التى تعدت مبيعاتها        

ذه الشركات الحدود الجغرافية للعالم المتقـدم ويتـوزع جملـة           نطاق عمل ه  
ومن الظـواهر التـى     . أسهمها فى أنحاء العالم مع تركيز متوقع فى الغرب        

تجدر مالحظتها اتجاه عديد من شركات اإلعالم الغربية العمالقة فى العقـد             
 األخير من القرن العشرين إلى اإلندماج لتشكيل كتل أكبر وأضخم قادرة على           

فمـثالً فـى منتصـف      . السيطرة على جزء أكبر من السوق وطرد منافسيها       
الشهيرة صـاحبة   " NBC"التسعينيات أدمجت شركة جنرال إلكتريك وشركة       

أهم الشبكات التليفزيونية األمريكية، ثم ما لبثت هذه الشركة أن اتفقـت مـع              
نيـة  شركة مايكروسوفت الضخمة لبرامج الحاسب اآللى إلنشاء شبكة تليفزيو        

هذه اإلندماجات تهدد بالمقـام األول متلقـى        ". MSNBC"جديدة تحمل اسم    
المعلومات فى أنحاء العالم، إذ أنها بتضـخمها المفـرط تطـرد الشـركات              

 . الصغيرة من األسواق

وفى ضوء ذلك تصبح لعمليـات االحتكـار واالنـدماج األمريكيـة            
ن تمـأل عشـرات     خطورتها على وسائل اإلعالم العربية التى تحتاج إلـى أ         

الصفحات فى صحفها اليومية وعشرات الساعات فى محطـات تليفزيوناتهـا    
ولكنها تفتقر إلى التمويل والكفاءات الالزمة للقيام بهذه المهمة، وبالتالى يزيد           

وكاالت (اعتماد هذه الوسائل على مصادر النبأ والتسلية من الشركات الغربية           



٧ 

 

تى تقدم خدمات صـحفية وتليفزيونيـة       ال) األنباء مثل رويتر وأسوشيتدبرس   
إخبارية، وشركات ديزنى ووارنر التى تقدم أنباء درامـا وبـرامج تعليميـة             

، حيث تقوم الشبكات والصحف العربية بشراء هذه المادة ثم          )٢(وبرامج تسلية 
وتؤكد الدراسة الحالية أن وسائل اإلعالم الغربية الدولية        . ترجمتها أو تعريبها  

ى اإلطالق، وهى وإن كانت ال تخضع لسـيطرة حكوميـة،           ليست محايدة عل  
فإنها تخضع لمنظومة قيمية ولمصادر خبرية قد ال تعنـى علـى اإلطـالق              

وقد كان غياب الحياد هذا الفتـاً فـى         . بمصالح واهتمامات المشاهد العربى   
حيث كانت العديد من وسـائل      " حربى الخليج وكوسوفو  "التغطية الخبرية فى    

وال يقتصـر غيـاب     . كية واألوروبية تردد دعايات حكومتها    اإلعالم األمري 
الحياد على األنباء، فالصورة السلبية الشائعة عن العرب ومـواطنى العـالم            
الثالث والتركيز على القيم االستهالكية وإعالء الفردية كلها أنماط مغروسـة           

 . فى قلب معظم اإلنتاج الدرامى واألفالم القادمة من الشركات الكبرى

لما كانت الدراسة الحالية تعتبر جزءاً من دراسة أعم وأشمل لقـيم            و
العمل فى المجتمع المصرى وتعدد مصادر غرس ومصادر إكساب هذه القيم           
وما أصاب هذه المصادر من تغيرات فى ظل التحـوالت المتالحقـة التـى              

ن ونظـراً أل  . يشهدها المجتمع المصرى اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإعالمياً      
هذه الدراسة تهتم بالمحور اإلعالمى وما يتبعه من تطور هائل ومستمر فـى             
تكنولوجيا االتصال فمع األقمار الصناعية تالشت المسافات، سقطت الحـدود          
والجمارك وأصبحت المجتمعات وخاصة الدول النامية تتجه إلى الدخول فـى   

تحدة األمريكية، وذلك   قالب ثقافى واحد وقيم تم إعدادها غالباً فى الواليات الم         
بحكم سيطرتها على التكنولوجيا الحديثة وبث برامجها وموادها إلى شـعوب           

 Openدول العالم النامى فى عصر أصبح يسمى بعصر السماوات المفتوحة 
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Skies             األمر الذى يشكل تهديداً ثقافياً لهذه الدول النامية، ولما كانت مصـر 
إن الدراسة الحالية سـوف تتعـرض       تعتبر من ضمن هذه الدول، لهذا كله ف       

للتوجه التكنولوجى لعصر المعلومات وآليات التوجه التكنولوجى ثم تحـديات          
االختراق اإلعالمى والثقافى، وفى ضوء هذا اإلطار تحاول الدراسة الحاليـة           
الكشف عن الدور الذى تلعبه هذه اآلليات فى التأثير على المنظومة القيميـة             

يدة ومدى قدرتها على أن تلعب دوراً مركزياً فى تشكيل          وتقديم قيم وثقافة جد   
 .الرأى العام والتوعية العلمية للجمهور
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 التوجه التكنولوجى لعصر المعلومات: أوالً

لقد دخل العالم فيما يسمى بالعصر الجديد، الذى أصبح فيه االقتراب           
مجموعة من العالمية خاصية كبيرة لكل من اإلنتاج واالستهالك، ومن ثم نجد            

التكنولوجيا الدولية الجديدة لالتصال فى بؤرة هذه العملية، فهذه التكنولوجيـا           
قادرة على أن تقلل بشكل مؤثر من تكاليف معالجة االتصاالت والمعلومات،           
واالتجاه نحو الوصول إلى المستوى العالمى الذى يرتبط بشـكل جـوهرى            

لقطاعات أو علـى الـدول      أصيل بقدرة هذه التكنولوجيا على التأثير فى كل ا        
ففى الصـناعات التقليديـة نجـد أن انخفـاض تكـاليف االتصـال              . جميعاً

والمعلومات قد زاد من الشفافية الدولية لألسـواق ووضـوحها، فأصـبحت            
الشركات أكثر قدرة على أن تختار مواقع االندماج واستراتيجيات التسـويق           

ة لالتصال أيضاً فى زيـادة      لألسواق المختلفة، وقد ساعدت التكنولوجيا الدولي     
وفى مجاالت مثـل الخـدمات تتـيح        . سرعة خطوات االبتكار فى المنتجات    

ومن ثم يتيسر إعـادة     . الفرص للتعرف على أماكن العمالة منخفضة التكاليف      
تحديد الوظائف والنشاطات المختلفة للخدمة الروتينية العادية، لـذلك أتاحـت        

وفى مجال الخـدمات الوسـيطة      . منتجاتهذه التكنولوجيا تنوعاً أكبر من ال     
عززت هذه التكنولوجيا االتجاهات نحو إزالة النظم مما يعمل بعمـق علـى             
تغيير هذه النشاطات الخدمية، ولم تعد فوائد هذه التكنولوجيا متكافئة بالنسـبة            
لكل الدول، فقد أوجدت مجموعة جديدة من المتطلبات لألفراد، والمنظمـات           

 ذلك فإنه إذا كانت هذه التكنولوجيا قد أثـرت بشـكل            وأكثر من . والشبكات
مباشر وإيجابى فى اإلتاحة الدولية للمعلومات والمعرفة المشفرة التى تعتبـر           
مفيدة فى تنظيم عمليات اإلنتاج والوصول إلى األسواق على أساس المستوى           
العالمى، فإن قدرتها محدودة بسبب االختالفات فى القدرات المحليـة علـى            
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والواقـع أن اللحـاق     . )٣(دام هذه التكنولوجيا أو تحويل المعرفة المشفرة      استخ
بمفهوم التنافسية الذى تأسس على الشفافية االقتصادية، يعتمد بشكل صـارم           
على بعض المعرفة الضمنية، وبعض العناصر األخرى للكفاءة التى يصعب          

 مثـل هـذه     نقلها بالتحديد، إضافة إلى خطر التجزئة الواسعة التى تتضمنها        
 . العملية، حيث يعتبر ذلك أحد التحديات الكبيرة فى هذه المرحلة من العولمة

فلم تعد العولمة ببساطة مسألة عولمة المبيعات مع ما يصاحبها مـن            
خدمات مثل التسويق والتوزيع وخدمات ما بعد البيع، وهذه تتضمن إلى حـد             

كونة له، واالستثمار بمـا     كبير اإلنتاج بما يشتمل عليه من إنتاج العناصر الم        
يشتمل عليه من االستثمار غير الملموس، وكذلك االتحـادات والمكتسـبات           

أمـا فيمـا يتعلـق      . والمشاركات، وما يسمى بالتحالفات االستراتيجية وهكذا     
بوسائل اإلعالم فنجد أنه كما أشار الشيخ صابر الضـاهر رئـيس المحطـة              

غربية بدأت تستهدف السوق والجمهور     الفضائية اللبنانية أن وسائل اإلعالم ال     
العربى عن طريق شراء حق بث البرامج الرياضية والترفيهية، كمـا بـدأت            
قنوات فضائية غربية فى بث إرسالها للعالم العربى مثل قناة أويزون والقنـاة             
الخامسة الفرنسية المعربة، وهى فى ذلك تشترى حقوق بث حفالت وأحداث           

ويحـذر  . مثل مباريات اتحادات كرة القدم العربية     تجرى فى البلدان العربية     
الضاهر من أن تلجأ هذه الشركات األجنبية إلى شراء حقوق ملكيـة فكريـة              

من الكُتَّاب والمغنين والممثلين والموسيقيين والرياضـيين       (للمواهب العربية   
وهـو  . ثم تعرضها على محطاتها فقط أو تبيعها بأسعار مرتفعة        ) واإلذاعيين

العولمة ليست كالماً فارغاً أو أسطورة، بل موجة عالميـة جديـدة            : يؤكد أن 
وعلينا أن نجد مكاناً فى إطارها لنصبح جزءاً مؤثراً فيها وإال كان الحل هـو          
العروبة مقابل العولمة، وذلك بالعودة للجذور من دون أن يكون ذلك عـودة             
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اإلعالمية لنتعامل  إلى الوراء أو انعزاالً حيث يجب أن نعبئ الموارد المالية و          
 . )٤(مع الغرب ليس كخصم بل كشريك أساسى

 فنجد أن حوالى نصـف مليـون عربـى        )*(أما فيما يتعلق باإلنترنت   
يشترك فى شبكة الشرق األوسط برغم القيود المفروضة على حرية دخـول            
هذه الشبكة الدولية فى أنحاء العالم العربى، ورغم ارتفاع أسعار االشـتراك            

نه من غير الممكن تبادل المعلومات بحرية عبر شبكة اإلنترنـت           غير أ . فيها
فى كثير من بلدان المنطقة، بسبب الجهود المبذولـة للحيلولـة دون تـدفق              
المعلومات، وهى جهود سوف تبوء بالفشل وذلك لتقدم التكنولوجيـا وقـدرة            

وقد صارت هذه الشبكة فى العـالم       . المشتركين على تخطى القيود الحكومية    
ربى ساحة مفتوحة ومتاحة أمام المنظمات األهلية والصـحف المصـادرة           الع

والمنظمات المحظورة التى تقوم بنشر تقارير على اإلنترنت يستحيل نشـرها           
 . بالطرق التقليدية

غير أن ارتفاع أسعار االشتراكات فى هذه الخدمة يمثل عائقاً كبيـراً            
وقد يكون انتشـار خدمـة      . )٥(أمام الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى والدنيا      

اإلنترنت فى بعض المقاهى والنوادى والجامعات، إضافة إلى أن الكمبيـوتر           
قد يكون الجهاز األكثر تأثيراً من كل التقنيات األخـرى  " Lap top"الصغير 

لوسائل اإلعالم الحديث حيث أن البـرامج التليفزيونيـة المنقولـة باألقمـار       

                                           
اإلنترنت عبارة عن شبكة عالمية تصل بين شبكات الكمبيوتر المحليـة وتسـمح ألى          (*) 

شخص أو أكثر متصلين على الشبكة بالتحدث أو تبادل المعلومات عـن طريـق أجهـزة               
ف اإلنترنـت أو ناقـل      الكمبيوتر عن طريق برامج معينة مثل البريد اإللكترونى أو هـات          

الصور أو وضع موقع معلومات على الشبكة يمكن ألى مستخدم اإلطالع عليه، وتسـمح              
هذه الشبكة لألفراد باالتصال مباشرة ودون أى تكلفة عدا قيمة االشتراك الشهرى مـع أى               

 .متصل آخر على الشبكة فى أنحاء العالم
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راق الحدود، األمر الذى يجعلها تحتـاج إلـى   الصناعية تكون قادرة على اخت    
استثمارات ضخمة لتشييد أو استئجار استوديوهات أو حتى استئجار األقمـار           

) ألـف دوالر  (الصناعية، وفى هذا اإلطار يمكن ألى فرد تخصيص مبلـغ           
على شبكة اإلنترنت الدوليـة     " Website"شهرياً أن يضع موقعاً للمعلومات      

 الواليات المتحدة أو أوروبا مما يسـمح بمشـاهدة          يكون مركزه الرئيسى فى   
 .)٦(عن إغالقه من المنبع) الحكومة(المعلومات الواردة فى الموقع كما تعجز 

ويدرك المتابع المدقق للمضمون اإلعالمى واإلعالنـى للفضـائيات         
العربية الجديدة أن القضايا المطروحة وطبيعة توزيع البرامج مقصـود بهـا            

المواطنين، ومـن الصـعب القـول بـأن هنـاك تـأثيراً             شريحة قليلة من    
من المواطنين يعجـز فـى      % ٨٥ديموقراطيـاً لهذه الفضائيات ألن حوالى      
أما فيما يتعلق بالمشاركة الحقيقية     . الحقيقة عن المشاركة الصامتة كمشاهدين    

يمكنه أن يدفع ثمن االتصاالت الدولية      ) فمن فى مصر  (فى البرامج الحوارية    
! ؟"االتجاه المعاكس لفيصل القاسـمى    "لإلدالء برأيه فى برنامج مثل      الباهظة  

" لقادة الـرأى  "وتنحصر فائدة فتح مجال الحديث السياسى فى هذه الفضائيات          
من الفئات ذات المكانة السياسية واالجتماعية الراسخة وتفتقـر إلـى إعـداد             

ومن الواضح أن معظـم الفضـائيات       . صحفى مدقق يتحرى خلف األحداث    
العربية فى حقيقة األمر ال تفتح الباب أمام مشاركة أوسع لكثير من محطات             

إال . التليفزيون وال تقدم ألغلبية العرب وجهات نظر وتحليالت وتقارير وافية         
أنها تحسن وتوسع إلى حد ما نطاق الجدل والحوار بـين صـفوف النخبـة               

 .العربية سواء من هم فى السلطة أو أولئك الطامحون فيها



١٣ 

 

 آليات التوجه التكنولوجى لعصر المعلومات: ثانياً

وضعت إدارة الرئيس كلينتون تنمية البنية المعلوماتية الوطنية والبنية         
المعلوماتية الكونية على قمة أولويات الواليات المتحدة، حيث تهـدف البنيـة            
المعلوماتية الوطنية إلى توفير إمكانية الحصول على مجـال عـريض مـن             

فاسـتخدام تكنولوجيـا مبتكـرة      . والخدمات اإلعالمية للمواطنين  المعلومات  
للمعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية، من خالل مشاركة القوى العاملة         
واألكاديميين ورجال األعمال والمسـتهلكين وكـل المسـتويات الحكوميـة،           
تستطيع مساعدة الواليات المتحدة على تحقيق مـدى أوسـع مـن أهـدافها              

وقد بدأت حكومات أخرى فى إدراك أن قطاعـات         . اعية واالقتصادية االجتم
االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات اإلعالمية وتكنولوجيا المعلومـات        
ليست قطاعات نمو ديناميكية فحسب، بل هى أيضاً آليـات للتنميـة والنمـو              
االقتصادى، ونتيجة لهذا اإلدراك فقد ركـزت هـذه الحكومـات مبادرتهـا             

. ناقشاتها حول السياسات العامة، على قدرات البنى التحتيـة للمعلومـات          وم
والواليات المتحدة ليست سوى واحدة بين دول كثيرة قدمت مبادرات وطنيـة            

وهناك هدف مشترك وهام بين مبـادرة الواليـات         . للحاق بثورة المعلومات  
الفوائـد  المتحدة وغيرها من المبادرات وهو التأكيد على أن جميع المزايـا و           

الكاملة للتقدم فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية تتحقق         
 .لصالح كل المواطنين

إن البنية التحتية المعلوماتية الكونية هى نتاج لهذا المنظور، إذ تعتبر           
آلية لتوسيع نطاق هذه المزايا والفوائد على صعيد كونى، فعن طريق ربـط             

وطنية واإلقليميـة والكونيـة تسـتطيع البنيـة التحتيـة           الشبكات المحلية وال  
المعلوماتية الكونية زيادة النمو االقتصادى وخلق فـرص عمـل ووظـائف            



١٤ 

 

، إذ تعتمد البنـى     "سوقاً معلوماتياً كونياً  "جديدة، وتطوير البنى التحتية خلقت      
التحتية المعلوماتية الكونية على مدى واسع من التكنولوجيا والمنتجات مثـل           

 االسـطوانات   - السويتشـات    - الحاسبات اآللية    -لتليفونات وآالت الفاكس    ا
 شـبكة   - خطوط بث اآلليات البصـرية       - األقمار الصناعية    -المضغوطة  
 آالت جمع، باإلضافة إلى التقدم فـى        – كاميرات   – تليفزيونات   –ميكرويف  

 .)٧(نعلم الحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الشبكات غير المنظورة حتى اآل

وتعد البنية التحتية المعلوماتية الكونية أكثر من مجرد نظم حاسـبات           
آلية وبرمجيات، فهى أيضاً نظام تطبيقـات وأنشـطة وعالقـات، وهنـاك             

وعلى سبيل المثال برامج    . المعلومات نفسها، أيا كان شكلها أو الغرض منها       
المكتبـات،  الفيديو، قواعد البيانات العلمية أو العمليـة، الصـور، أرشـيف            

هناك أيضاً المعايير ومواثيق البث التـى تسـهل         . ووسائل اإلعالم األخرى  
التعامل بين الشبكات وتؤكد على خصوصية وآفاق المعلومات باإلضافة إلـى    

، وكذلك الخدمات وبناء التسـهيالت والتـدريب        )٨(أمن وثبات الشبكات نفسها   
فراد أساساً فـى القطـاع      ويعمل هؤالء األ  . الالزم لتحقيق األهداف المنشودة   

وبـالطبع  . الخاص ومنهم البائعون والعاملون ومنتجو الخدمات والمستهلكين      
هناك أيضاً األفراد المنخرطون فى إنتاج واسـتخدام المعلومـات، وتطـوير            

وسوف تستجيب البنية التحتية المعلوماتية الكونية للطلب الكـونى         . التطبيقات
، كما ستوفر فى كل دولـة فرصـاً غيـر           على تكنولوجيا المعلومات الجديدة   

مسبوقة للحصول على المعلومات من مصادر مختلفة على أسـاس كـونى،            
وسيشكل رجال األعمال القوة الرئيسية فى إعادة هيكلة األسـواق المتنافسـة            

فمع تزايد أنشـطتهم التجاريـة      . للمعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية   
خدمات متطورة سـريعة وبقـدرات فائقـة        الكونية سيكونون فى حاجة إلى      



١٥ 

 

ومن ناحية أخـرى    . وبتكلفة أقل لكى يتمكنوا من إدارة أعمالهم بطريقة فعالة        
سيزداد احتياج الجماعات العلمية واألكاديمية للحصول على موارد معلوماتية         
وإمكانيات الحاسبات اآللية العالمية حول العالم، وبغض النظر عن المسـتوى           

التكنولوجية للدولة، فالمشـاركة الفعالـة فـى البنيـة التحتيـة            الكلى للتنمية   
 .)٩(المعلوماتية قادرة على توفير األدوات الالزمة لتحسين نوعية الحياة

والبد أن يندرج التصدى لمعالجة الدور الذى تقوم به وسائل اإلعالم           
وعلى األخص الصحافة فى تشكيل صورة المجتمعات العربيـة المعاصـرة           

الدور الذى تقوم به هذه الوسائل فـى تشـكيل النسـق القيمـى              ضمن سياق   
وانطالقاً من تراث   . والثقافى السائد فى المجتمعات العربية وخاصة فى مصر       

علم االجتماع الذى يؤكد أنه ليس هناك أيديولوجية للدولة وأخـرى لوسـائل             
اإلعالم، بل هناك أيديولوجية واحدة تحـدد الخـط السياسـى واالجتمـاعى             

قتصادى والثقافى للدولة، كما تحدد موقف الدولة مـن اإلعـالم وأدواره            واال
ووظائفه التى تتكامل مع سائر مؤسسات الدولة مستهدفة تحقيق التوازن الذى           
يكفل دعم وحماية قيم ومصالح وأهداف الطبقة أو مجموعة الطبقات والقـوى   

مـع وتـتحكم    االجتماعية التى تسيطر على وسائل اإلنتاج األساسية فى المجت        
 . بالتالى فى أدوات التغيير والنظام التعليمى والثقافى واإلعالمى

ومن ثم فالدراسة الحالية سوف تتعرض بالتحليـل والتفسـير لقـيم            
المجتمع المصرى من خالل مفهوم االختراق اإلعالمى ألن التدفق اإلعالمى          

الحـالى  والمعلوماتى على المستوى العالمى يحظى ابتداء من منتصف القرن          
باهتمام الباحثين، وقد تزايد هذا االهتمام مع تطور وسائل اإلعالم ودخولهـا            

وعلى سبيل المثال تدور الدراسات والمناقشات فـى        . فى شتى مجاالت الحياة   
فترة من الفترات حول محور االختالل والتوازن والتدفق اإلعالمى ما بـين            



١٦ 

 

ت هذه الخالفات محتدمة بين     دول الشمال المتقدمة ودور الجنوب النامية، وظل      
الطرفين باألخص حول موضوع حرية تدفق المعلومات، وهى الدعوة التـى           
قوبلت بالرفض من دول الجنوب خوفاً على هويتها القومية وثقافاتها المحليـة   

غير أن التطورات التكنولوجية جعلت حريـة التـدفق مـن           . وقيمها الدينية 
ى مقدمتها أوروبا الغربيـة ذاتهـا       المسلمات، حتى أن بعض دول الشمال وف      

أصبحت عرضه لإلعالم الوافد إليها من الواليات المتحـدة األمريكيـة فـى             
عصر السماوات المفتوحة، وشبكات المعلومات الكونية وعلى رأسها شـبكة          
اإلنترنت حتى أصبحت القضية الرئيسية اآلن أن العالم أصبح منقسـماً بـين             

ات والتكنولوجيا المسخرة ألغراضـه وعـالم       ؛ عالم يملك المعلوم   )١٠(عالمين
كما أصبح التراكم المعرفى ال يتجاوز سنوات العقد الواحد فى عصـر            . معدم

المعلومات، ومن ثم بات اللحاق بما هو جديد فى عالم التكنولوجيـا أمـراً ال               
يقدر عليه إال الذين يملكون أدوات العصر الجديد ويعملون بقواعده ومن ثـم             

 .ق اإلعالمى أمراً مفروضاً على الدول الناميةأصبح االخترا



١٧ 

 

 تحديات االختراق اإلعالمى والثقافى: ثالثاً

أصبح الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية من أقـوى التحـديات           
المطروحة علينا بشدة فى عصر السموات المفتوحة التـى تكـتظ باألقمـار             

 كل أنحـاء الـدنيا، بمـا        الصناعية التى تحمل مئات القنوات التليفزيونية من      
وهذا التحـدى   . تحمله من تأثيرات مختلفة تشكل الفكر والوجدان على السواء        

ليس مطروحاً علينا وحدنا فى المنطقة العربية، ولكنه مطـروح علـى كـل              
شعوب العالم التى تستشعر الخطر على هويتها الثقافية والحضارية فى ظـل            

يه المشاهد بحق االختيار المطلق لمـا       العالم المفتوح بال حدود والذى يتمتع ف      
وتنطلق الشعوب فى هذا القلق من حقيقية أن العلم بطبيعتـه           . يسمعه ويشاهده 

عالمى ولكن الثقافة بطبيعتها ليست عالمية، وإنما تعد تعبيراً أمينـاً وصـادقاً             
 . عن الذاتية سواء كانت ذاتية المثقف أو المبدع

فى التعبير عن ارتباطها بجـذورها  وكلما كانت الثقافة أمينة وصادقة     
األصلية الضاربة فى أعماق التاريخ، ومنظومة القيم  والتراث الثقافى والفنى           
والشعبى، والمرتبطة فى نفس الوقت بقضايا الواقع المعاش وطموحات وآمال          
المستقبل لهذا الشعب أو ذاك، كلما كانت متميزة وكلما كانت قادرة على النفاذ             

جـوردون  "كما أشـار    . )١١(قليمى إلى النطاق العالمى الواسع    من النطاق اإل  
 Popular Culture - Massإلى الثقافة الشعبية أو الجماهيريـة  " مارشال

Culture            باعتبار أنها المفهوم المركزى، ويقصد بها كـل أنـواع المعرفـة 
واألساليب التكنولوجية، والقيم والعادات وأسـاليب السـلوك الشـائعة بـين            

إننا نجد أن المجتمعات البسيطة قد ال يكون لديها سوى ثقافة واحدة            . النـاس
ومن ثم نالحظ أن اتفاقية     . )١٢(متكاملة يشارك فيها كل فرد من أفراد المجتمع       

الجات عندما قررت أن تكون حدود جميع الدول مفتوحة أمام سـلع جميـع              
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 ألنه وإن كـان     الدول توقفت أمام المنتج الثقافى واإلعالمى بكثير من التأمل        
سلعة يمكن أن تباع وتشترى، إال أنه يترتب عليها حقوق الملكيـة الفكريـة،              
وإن كان سلعة تتصل بتشكيل فكر ووجدان الشعوب وفتح الحدود أمامها دون            
ضوابط، يمكن أن يهدد بفقدان هذه الشعوب لحقها فى الحفاظ علـى هويتهـا              

ستحيالً أمام هذا الحشد الكبير من  وإذا كان إغالق الحدود متعذراً بل م      . الذاتية
البث الفضائى ومن شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت ومـن نظـم اإلعـالم             
المتفوقة القادمة فى الطريق، فإن ذلك يعنى أن اإلعالم العربى يواجه فى ظل             
االختراق اإلعالمى والثقافى والعولمة جملة من التحديات التى يمكن أن تنقسم           

 :إلى

 تقنى يتصل بالبنيان األساسى واألجهزة الالزمة للتعامـل         تحد: األول
مع ثورة المعلومات وخاصة منها أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اسـتقبال البـث            

 ).الديكودر عبر الفضاء(اإلعالمى الرقمى 

التحديات المتصلة بمحتوى رسالة اإلعالم العربى والخطـاب         :الثانى
 .الثقافى

وكاالت األنباء العالمية ألنها تحتفظ     تحد يعتمد على محطات و     :الثالث
 .بعدد كبير من المراسلين المنتشرين فى جميع أنحاء العالم

ومن أبرز التحديات التى تتعلق بموضوع الدراسة الحالية المصـادر          
األساسية لألخبار وهو التحدى التى يعتمد على محطات ووكـاالت األنبـاء            

يـة األربـع الكبـرى المصـدر        العالمية، حيث تعتبر وكاالت األخبار العرب     
الرئيسى الذى تستقى منه كل الصحف واإلذاعات والخـدمات التليفزيونيـة           



١٩ 

 

، وهـى خدمـة     (*)وهذه الوكاالت هى وكالة األسوشـيتدبرس     . أخبارها منها 
تعاونية مملوكة أساساً للصحف األمريكية وتعتبر هذه الوكالة أقوى الوكاالت          

وتنـافس وكالـة    . مـن قـوة ماليـة     وأوسعها نفوذاً نظراً لما تتمتـع بـه         
) AFP(األسوشيتدبرس وكالة رويتر البريطانية ووكالة األنبـاء الفرنسـية          

وإلى جانب الوكاالت العالمية توجد بعض      . ووكالة يونايتد برس انترناشيونال   
الوكاالت اإلقليمية والمحلية وهى وإن كانت ال تستطيع منافسـة الوكـاالت            

م بدور مكمل لها حيث تغطى األحداث التى تقع فى          العالمية الكبرى، فإنها تقو   
منطقتها، والتى عادة ما تهمل من قبل الوكاالت الكبرى مثل وكالـة األنبـاء              

ويبلـغ مجمـوع هـذه      . CANA ووكالة أنباء الكاريبيـه      Panaاألفريقية  
 وكالة ومعظمهـا فـى دول العـالم         ١٢٠الوكاالت اإلقليمية والمحلية حوالى     

تقارير اليونسكو فإن الوكاالت الوطنية فى تسعين دولة تـزود          وطبقاً ل . الثالث

                                           
 على خدماتها اإلخبارية فـى       وكالة األسوشيتدبرس أكثر من بليون شخص يحصلون       (*)

 عميل داخل الواليات المتحدة األمريكية فضالً عن        ٢٩٠٠جميع أنحاء العالم ويشترك فيها      
عشرة آالف صحيفة ومحطة إذاعة وتليفزيون أجنبية فى مائة وعشرة دولـة، وتسـتخدم              

ة الوكالة شبكة من دوائر األقمار الصناعية والكوابل البحرية ومحطـات البـث الالسـلكي             
لتزويد عمالئها باألخبار فور وقوعها طوال ساعات اليوم، وقد تطورت قـدرات وكالـة              
األسوشيتدبرس فى نقل األخبار بسرعة مذهلة تعبر عن النقلة الكبيرة التى حـدثت علـى               

 تم إدخال أول نظام سريع   ١٩٦١ففى عام   . المستوى التقنى فى مجال نشر األخبار بسرعة      
والذى استخدم أساساً لنقل أسعار األسـهم والسـندات بسـرعة     Data Speadلنقل األخبار 

 تم تطوير هذا النظام تحت مسمى       ١٩٧٥ ألف وخمسين كلمة فى الدقيقة، وفى عام         ١٠٥٠
Datastream           ألف  ١٢٠٠ الذى ينقل األخبار إلى أجهزة الكمبيوتر للعمالء مباشرة بسرعة 

 خدمة جديدة حققت طفرة فى هـذا         بدأت الوكالة  ١٩٧٦وفى عام   . ومائتى كلمة فى الدقيقة   
.  اثنى عشر ألف كلمة فى الدقيقة      ١٢٠٠٠المجال حيث ضاعفت السرعة عشرات المرات       

وتستخدم وكالة األسوشيتدبرس اآلن ثالث دوائر لنقل األخبار والصور والخدمات الماليـة            
وإمكاناتها وتعتبر هذه الوكالة بقدراتها .  كلمة فى الدقيقة على كل دائرة      ١٢٠٠تستطيع نقل   

 .الهائلة نموذجاً واضحاً لمدى سطوة الوكاالت الكبرى على ساحة األخبار العالمية
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الصحف ومحطات اإلذاعة والتليفزيون فى هذه الـدول باألخبـار المحليـة            
واألجنبية، وفى خمسين من هذه الدول تسيطر الحكومة سيطرة كاملة علـى            

وفى األربعين دولة األخرى فإن هذه الوكاالت تمول بإحـدى          . هذه الوكاالت 
 . تمويل التعاونى وتدار بواسطة الصحف أو المؤسسات العامةصور ال

وتتفاوت درجات التزام هذه الوكاالت بالمعايير المهنية، فكثير منها ال          
يتعدى حدود كونه مكاتب إعالم حكومية تشترك معظمها أو ترتبط باتفاقـات            
تبادل مع إحدى الوكاالت العالمية الكبرى، ومع تطور اإلعالم اإللكترونـى           
أصبحت نشرات األخبار التليفزيونية تؤخذ من المصادر األساسـية لألخبـار      

وتعتمد محطات التليفزيون العالمية على عدد من وكاالت        . على مستوى العالم  
األنباء المصورة فى تغطية األحداث العالمية، وأهم هذه الوكاالت هى وكالـة            

تليفزيون عالميـة   وهى تملك أكثر من مائتى محطة       . رويتر لألنباء المصورة  
والوكالة األخرى الرئيسية هى وكالة     . منتشرة فى حوالى ثمانى وتسعين دولة     

)WTN(         وهذه الوكالة مملوكة لمحطة التليفزيون البريطانية المستقلة ،)itn (
وانضمت وكالة األسوشيتدبرس إلى قافلة الخدمات المصورة وتبادل الوكاالت         

 NBCون األمريكية الرئيسية مثل شبكة      المصورة خدماتها مع شبكات التليفزي    
والمعـروف  . CNN إلى جانب الشبكة اإلخبارية الكبـرى       CBS و ABCو

أن هذه الشبكات األمريكية لها مكاتب مستقلة فـى الكثيـر مـن العواصـم               
 . العالمية

وقد قام اتحاد إذاعات الدول العربية بإنشاء نظام التبادل اإلخبـارى           
م القمر الصناعى العربى عرب سات فى أكتـوبر         باألقمار الصناعية باستخدا  

 ويقع مركز تبادل األخبار العربية فى الجزائر العاصمة، ويقوم هـذا            ١٩٩٥
المركز بتبادل األخبار مع محطات التليفزيون العربية األعضاء إلى جانـب           
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ومما سبق نالحظ وجود كم هائل مـن        . (*)أنظمة التبادل اإلقليمية اليورفيزون   
ومن ثـم  . معلومات وخاصة تلك التى تتخطى حدود الوطن الواحداألخبار وال 

ففى تحديد مفهوم االختراق اإلعالمى تستبعد الدراسة االختراق الذى يمكـن           
أن يحدث داخل المجتمع لمصلحة فئة من فئاتـه تمثـل مصـالح معينـة أو                
توجهات أو عقائد خاصة، وإنما يهدف المنتج اإلعالمى بشكل غير مباشر أو            

 إلى التشكيك فى بعض الركائز األساسية للثقافة العربيـة بمعناهـا            محسوس
االجتماعى الشامل أو التأثير السلبى فـى التوجهـات السياسـية المرتبطـة             
بالمصالح الوطنية والقومية نتيجة تزييف الحقائق أو تقديمها بطريقـة غيـر            

وبذلك . فيةعادلة مع التكرار والتنوع واستخدام أساليب االلتفاف والدعاية الخ        
يكون الهدف غير المعلن أو النتيجة المنطقية لهذا العرض، هى إحـالل قـيم           
واتجاهات ومواقف ونماذج سياسية أو اجتماعية أو ثقافيـة مناقضـة للقـيم             
واالتجاهات والنماذج التى تشكل لب الحضارة العربية أو التشكيك فيها وهدم           

واالختراق الثقافى هـو    . المباالةدعائم االنتماء لها، أو نثر بذور اإلحباط وال       
هدف حركة انتقال األفكار والمعتقدات والقيم والعادات الفردية بشكل مكثـف           

 . وغير مسيطر عليه إلى المجتمعات العربية

وتنتهج بعض الدول أسلوب االختراق الثقافى كسياسة أو استراتيجية         
سـلوكهم  تتمثل فى التدخل فى شئون الغير بقصـد التـأثير فـى ثقـافتهم و              

                                           
 البوروفيزون العمل فى هذا النظام األخبارى يتم وفق آلية تتيح لـه تلقـى الرسـائل                 (*)

اإلخبارية المصورة من الدول األعضاء فى اتخاذ اإلذاعات األوروبية الذى يضم معظـم             
ية ودول البحر المتوسط بما فيها الدول العربية الواقعة فى شـمال أفريقيـا              الدول األوروب 

ولبنان واألردن، وقد يبث هذه الرسائل المجمعة فى مواعيد ثابتة معلومة باستخدام األقمار             
 .الصناعية
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أما مـن حيـث أسـاليبه       . ومعتقداتهم، تدخالً كامالً وجزئياً بمختلف الوسائل     
وآلياته فهو يضم مجموعة األنشطة الثقافية واإلعالمية والفكرية التى توجهها          
جهة أو عدة جهات نحو مجتمعات وشعوب معينة بهدف تكوين أنسـاق مـن       

تفكير والرؤية والميل لدى    االتجاهات السلوكية والقيمية وأنماط وأساليب من ال      
تلك المجتمعات والشعوب بما يخدم مصالح وأهداف الجهة أو الجهات التـى            

، ومن ثم فإنه تأكيداً للدراسات السـابقة نجـد أن           )١٣(تمارس عملية االختراق  
 مجمـل   - من خالل الكلمة المطبوعة والمسموعة والمرئية        -اإلعالم يجسد   

 .ضاته وسياقه التاريخىالواقع االجتماعى بصراعاته وتناق
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 االختراق من تكنولوجيا المعلومات : رابعاً

 واإلعالم إلى أخبار المحليات

فى عصر العولمة تداخلت أمور كثيرة، ولم تعد الحدود بين المحليات           
واضحة، كما لم تعد الحدود بين ما هو داخلى وما هـو خـارجى واضـحة                

المسـتمر تخـتلط المكونـات      ففى عصر االنسياب والتدفق المتتابع و     . كذلك
ذلك يرجع إلى أن تكنولوجيا المعلومـات قـد لعبـت دوراً            . ببعضها البعض 

أساسياً فى صياغة المادة اإلعالمية على الصعيد العـالمى والمحلـى علـى             
إذا لم يعد دورها يتوقف على األخبار العالمية، أو األخبار الصـادرة            . السواء

ى تتولى الترويج لها ولكنها تخطت ذلـك        عن المراكز العالمية والقوى الكبر    
لكى تتشعب فى كل محليات العالم، تساعد فى صـياغة المـادة اإلعالميـة              
المحلية تمهيداً لتطوير الثقافة المحلية إلى ثقافة عالمية مـن خـالل إعـادة              

 :صياغتها استناداً إلى الجوانب الرئيسية التالية

ى إلى مخاطبة بعـض      إننا نالحظ أن تكنولوجيا المعلومات تسع      -١
الفئات االجتماعية التى تستهدفها أجندة العولمة وهى على سبيل المثال المرأة           
والشباب واألطفال، فمن المالحظ أن هناك ثقافة عالمية تتدفق عبر تكنولوجيا           

هذا التدفق يجد له صدى فى صفحة المحليات التى تهـتم           . اإلعالم واالتصال 
لق بقضاياها األسرية والعائليـة أو مـا يتعلـق          بقضايا المرأة، سواء فيما يتع    

بأنشطتها االقتصادية، وما يتعلق بمتابعة أخبار المرأة من خالل المشاركة فى           
األنشطة السياسية المختلفة، بحيث تؤثر تكنولوجيـا اإلعـالم والمعلومـات           
الحديثة فى نشر الثقافة العامة للمجتمع من خالل صفحة المحليـات، بحيـث             

ب هذه األفكار الحديثة إلى الثقافة المحلية من خالل آليات كثيـرة      يصبح انسيا 
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ومن بينها صفحة المحليات، حيث تحاول الثقافة العالمية من خـالل رمـوز             
القيادة عن طريق الصحيفة طرح تصور جديد للمـرأة، تسـتوعبه الثقافـة             

كذلك الحال بالنسبة للشباب حيث تحاول هـذه الصـفحة          . المحلية وتعمل به  
ح المادة الصحفية التى تتعامل مع مشكالت الشباب واهتماماتهم المختلفة،          طر

أو طرح مجموعة االهتمامات الثقافية الجديدة التى تتصل بشريحة الشـباب،           
بحيث نجد أن المادة الصحفية الموجودة بهذه الصفحة وإن كانت تتعامل مـع             

عة من القيم الثقافية    الشباب فى إطار ثقافته المحلية، إال أنها تحاول دفع مجمو         
 .المتطورة داخل ثقافة هذه الفئة، إضافة إلى الطفولة

 إنه باإلضافة إلى مخاطبة بعض الفئات االجتماعية فإننا نجـد أن          -٢
تكنولوجيا المعلومات واإلعالم الحديثة تحاول التطرق لبعض القيم، والقضايا         

ة فإننـا نجـد أن      وفى العـاد  . االجتماعية التى تهم بعض الفئات االجتماعية     
المعالجات التى تقدم لهذه القضايا والقيم ذات طبيعة حديثة باألساس وتنتمـى            
إلى الثقافة ذات الطبيعة العالمية وليست المحلية، وبـذلك نجـد تكنولوجيـا             

. اإلعالم والمعلومات تشكل ساحة التفاعل بين الثقافة المحلية والثقافة العالمية         
ل الذى يقع فى إطار هذه المساحة فـى نطـاق           ومن الطبيعى أن يدور التفاع    

صفحة المحليات، باعتبار أن الصحافة فى مجملها تسعى إلى ترشيد الثقافـة            
المحلية من ناحية، ودفع األوضاع المحلية الستيعاب المتضمنات العالمية بما          

 .يساعد على ارتقائها

عـدة   إلى جانب ذلك فإننا إذا افترضنا أن الثقافة المحلية تتضمن            -٣
منظومات من القيم، فإنه من الطبيعى أن تنعكس هـذه المنظومـات علـى              

. الصفحة التى تتعرض وتعالج الشئون المحلية فى أى صحيفة من الصـحف           
وإذا كانت هناك منظومة القيم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والكونيـة          
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ل المستحدثة  والثقافية، وهى القيم التى شكلت فى مجملها منظومة من قيم العم          
داخل المجتمع المصرى، فإننا نجد أن تكنولوجيا المعلومات واإلعـالم، وإن           
كانت تؤثر فى مجموعات القيم المختلفة والمتعددة هذه، إال أنها تكون عـادة             

فمثالً نجد أن القيم السياسـية والكونيـة        . أكثر تاثيراً فى منظومة دون أخرى     
اً بالثقافة والقيم التى تنقلها تكنولوجيا      المنشورة فى صفحة المحليات أكثر تأثر     

 .اإلعالم والمعلومات، مقارنة بمحدودية تأثيرها فى القيم االجتماعية مثالً

خالصة القول أنه وإن كانت الدراسة الحالية قد أخضعت مادة صفحة           
المحليات الصحفية للتحليل، إال أننا نعتقد أن هذه المادة قد تأثرت أو باألصح             

ين أساسيين األول القيم والثقافة التى تبثهـا تكنولوجيـا اإلعـالم    تشكلت ببعد 
والثانى الثقافة ونمط الحياة المحلية كمـا تطـرح علـى هـذه             . والمعلومات

 .الصفحة

وانطالقاً من كل ذلك تحاول الدراسة التعرف على القيم كما تعكسها            
 الصحافة المحلية، وذلك فى ضوء رصد وتحليل صفحة المحليـات بجريـدة           

-١٩٩٩(فى ضوء عينة عمدية لسنوات الدراسـة وهـى          " القومية"األهرام  
وذلك للوقوف على القيم المتضمنة داخلها وخاصة القـيم المتعلقـة           ) ٢٠٠٠

 .بالعمل داخل المجتمع المصرى
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 الصحافة وتأكيد االختراق اإلعالمى والثقافى : خامساً

 "اإلجراءات المنهجية"

فـى المجتمـع المصـرى نتيجـة        تطلب فهم التغيرات التى حدثت      
لالختراق اإلعالمى والثقافى، ومحاولة التعرف على أنماط القيم المطروحـة          

" األهـرام "خالل هذه الفترة من خالل تحليل مضـمون الصـحيفة القوميـة             
مجموعة من اإلجراءات المنهجية التى حاولت دراسـة بعـض الفرضـيات            

رى، نعرض فيما يلى لبعض     والقضايا التى عرضنا لها فى إطار الواقع المص       
 .هذه اإلجراءات المنهجية

 : أهداف الدراسة-١

تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية من خالل تحليل الجوانـب           
 :الشكلية والموضوعية لصفحة المحليات بالصحيفة القومية األهرام

 التعرف على مصادر القضايا المطروحة وأكثر هذه المصـادر          -١
 .بروزاً

رف على أكثر الوسـائط المسـتخدمة لتـدعيم القضـايا أو             التع -٢
 .المضمون لدى القراء وأكثرها بروزاً

 تحديـد عوامـل الجـذب واإلثــارة التـى تحويهـا العنــاوين      -٣
 .لجذب انتباه جمهور القراء) والمانشيتات(

 التعرف على أكثر المجاالت التى يتم التأكيد عليها دون غيرهـا            -٤
 .من المجاالت

ص المضامين التى تحويها الصحيفة والقضايا المطروحة        استخال -٥
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التى تحتل مكان الصدارة والوزن النسبى لكل مضمون بالنظر إلى المضامين           
 .األخرى

 التعرف على أنماط القيم التى تحويها الموضوعات ويتم التأكيـد           -٦
 .عليها دون غيرها من القيم

الموضـوعات   اكتشاف أنماط القيم المسـتحدثة التـى تحويهـا           -٧
المختلفة واألنماط الغالبة وأوجه االتفاق واالخـتالف مـع الثقافـة العامـة             

 .للمجتمع

 : تساؤالت الدراسة-٢

استناداً إلى األهداف السابقة ترى الباحثة ضرورة أن توجه الدراسـة           
 :مجموعة من التساؤالت وهى

 ما هو دور الصحافة فى تدعيم القيم من خالل طرحهـا للقضـايا              -١

 .موضوعات التى تنشرهاوال

 ما هى أنماط الفئات المسـتهدفة التـى توجـه إليهـا صـفحة               -٢
 .المحليـات قضاياها ومضامينها أكثر من غيرها من الفئات

 ما هى أنماط القضايا المطروحة داخل صفحة المحليات والتـى           -٣
 .يتم التأكيد عليها دون غيرها من القضايا

هة التغيرات التى طرأت علـى       ما هى اآلليات المستخدمة لمواج     -٤
 .المجتمع فى ظل العولمة واالختراق الثقافى واإلعالمى

 ما هى أنماط القيم وقيم العمل بصفة خاصة المتضمنة للقضـايا،            -٥
 .وما هى أهم الموضوعات المطروحة على جمهور القراء
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 : عينة الدراسة-٣

الية هى  بعد أن تم تحديد أهداف وتساؤالت الدراسة كانت الخطوة الت         
 .تحديد العينة بإطارها الزمنى والموضوعى

 : عينة المصدر-أ

تم اختيار صفحة المحليات باألهرام ألنها تتعرض لكافة مناشط الحياة          
االجتماعية والثقافية والسياسية والصحية، وال تقتصر على أخبـار القـاهرة           

. الكبرى، بل تتعرض ألخبار حضر وريف وصعيد جمهورية مصر العربية         
هى تتعرض كذلك للقرارات والتوجيهات التـى تصـدر عـن الـوزارات             و

المختلفة، وتتعرض لألخبار والتقارير والوقائع واألحداث، وال توجـد فيهـا           
مساحة للرأى أو التحليل أو التعليق، بل إن ما ينشر فيها يعكس أفكاراً واقعية              

 .سواء كانت صريحة أو ضمنية أو مستترة

 : العينة الزمنية-ب

ضوء الدراسات السابقة، وفى ضوء رصد التغيرات االجتماعيـة         فى  
واالقتصادية والثقافية التى طرأت على المجتمع المصـرى، وفـى ضـوء            
االختراق اإلعالمى والثقافى والتوجه التكنولوجى لعصـر المعلومـات تـم           
االختيار العمدى أو التحكمى أى االختيار المقصود من جانب الباحثة للفترات           

، وتم تحديد   ٢٠٠٠ إلى ديسمبر    ١٩٩٩ للتحليل، وهى الفترة من يناير       الزمنية
 عدداً وتم اختيـار عينـة       ١٠٣٠العينة وحصر أعداد الصحيفة، حيث بلغت       

 عـدداً للسـنة     ٤٨منتظمة بواقع يوم واحد من كل أسبوع، وبلغ حجم العينة           
 . عدداً للسنتين اللتين حددتا للدراسة٩٦الواحدة أى 
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 :لدراسة تحديد فئات ا-ج

بعد تحديد الهدف من الدراسة ووضع الفروض التى سيتم اختبارها،          
، كانـت   )١٤(وبعد االنتهاء من تحديد العينة بأبعادها الزمنيـة والموضـوعية         

الخطوة التالية هى وضع الفئات التى سيتم تحليل المادة الصـحفية موضـع             
 :الدراسة بناء عليها، وتم تقسيم االستمارة إلى ثالثة أقسام

 .يقيس األبعاد الشكلية للمادة الصحفية: القسم األول 

 .يقيس األبعاد الموضوعية لمضمون المادة الصحفية: القسم الثانى 

 .يقيس القيم كما تتعرض لها المادة الصحفية: القسم الثالث 

 

 :األبعاد الشكلية لمضمون لمادة الصحفية: أوالً
ولى الستمارة تحليـل    وقد تم توحيدها وشكلت هذه الفئات الصفحة األ       

 : فئة فرعية٣٣ فئات رئيسية متضمنة ٦المضمون وتحتوى على 

رقم الصفحة التى تنشر بها القضايا والموضوعات       :  فئة الصفحة  -١
 . فئات فرعية٦بالصحيفة وتم تنميطها إلى ) محليات(

 :التى شغلها الموضوع أو المادة وتشتمل على:  مقياس المساحة-٢

عمدة التى نشرت عليهـا المـادة أى أن عـرض           فئة عدد األ    -أ 
 .البـاب يقاس بعدد األعمدة

 فئة طول العمود يقاس بالسنتمترات أو عدد السطور فيقال هذا           -ب  
 .سم على عمودين وهكذا٢٠الموضوع 
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وتهدف هاتان الفئتان إلى قياس مساحة المـادة المنشـورة بمقيـاس            
دل ذلك على أهمية الموضوع     الصحافة نفسها، ألنه كلما زادت المساحة كلما        

 . فئات فرعية٦وتم تنميطها إلى . أو الخبر

 فئات رئيسية   ٣وتم تنميطها إلى     وسائط توصيل المادة الصحفية      -٣
 . فئة فرعية١٥يندرج تحتها 

 فئة عنوان المادة الصحفية والتى تضم العنوان والهدف من هـذه            -أ  
ب انتباه القـارئ واإلثـارة      اختبار لهجة العنوان، فضالً عن عوامل جذ      الفئة  

 .واالستشهاد به فى تحليل النتائج الكيفية لتحليل المضمون

أى استخدام بنط كبير سـواء للموضـوع كلـه أو           :  فئة البنط  -ب  
بالنسبة لفقرات معينة أو كلمات معينة ونعلم أنه كلما كبر حجم البنط دل ذلك              

 .على أهمية الخبر أو الموضوع

لرسومات وهو ما يزيد من تـدعيم قيمـة          استخدام الصور أو ا    -ج
. المضمون نظراً لما تضفيه الصور والرسوم على المادة موضوع التحليـل          

تمثل وجوه أصحابها فقط سواء مسئولين أو       : وتم تقسيمها إلى صور شخصية    
تمثل موضوعات قائمة بذاتها وتضـفى أهميـة        : قيادات، وصور موضوعية  

 .على المضمون

 وينقسم إلى ثالث فئات فرعية :صحفية فئة نمط المادة ال-٤

 ويقصد بـه سـرد الواقعـة أو الموضـوع، ويتضـمن             : أخبار -١
 .ر الزمان والمكان واألشخاص والظروف التى ترتبط بالموضوعـعناص

 . وهو تغطية تحريرية مصورة تزيد من أهمية الخبر: تحقيقات-٢
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د  وهو يتضمن أيضاً سرد الوقائع أو الموضوعات بمزي       : موضوع -٣
 .من التفاصيل

وقد اعتمـدت   .  تم تنميطها إلى ثالث فئات     : فئة اتجاه الموضوع   -٥
الدراسة على مقياس ديفيد بارت الذى يقيس األحكام القيمية التـى تتضـمنها             

 ). معارض- محايد -مؤيد (بعض العبارات 

 

 :األبعاد الموضوعية لمضمون المادة الصحفية: ثانياً

 من االستمارة وتضم البيانات الرئيسية      وهى التى شملها القسم الثانى    
والفرعية للقضايا المطروحة، والقيم التى تم تجميعها وتصنيفها مـن خـالل            
الدراسة االستطالعية لصفحة المحليات وتم تنميطهـا إلـى فئـات رئيسـية             

 . فئة فرعية٨٢متضمنة 

.  فئـات فرعيـة    ٨ وتم تنميطها إلـى      : أنماط الفئات المستهدفة   -١
وتفيد هذه الفئة فى التعرف     . ا مستقبل أو متلقى المادة اإلعالمية     والمقصود به 

على ما إذا كان القائم باالتصال يستهدف الوصول إلى جماعة معينة سـواء             
 .كانت حكومات أو رجل أعمال أو شباب أو امرأة أو غيرها من الفئات

ـ  فئـات، وت  ٥ وتم تنميطها إلى     : أنماط القضايا المطروحة   -٢ درج ن
 فئة فرعية، وتتنوع أنماط القضايا ما بـين سياسـية واقتصـادية             ٣٤تحتها  

 .واجتماعية وثقافية وتعليمية وصحية وبيئية

 وهى القـيم التـى تـم تجميعهـا          : أنماط قيم العمل المطروحة    -٣
التعـرف علـى    وتهدف هذه الفئة    . وتنميطها من خالل الدراسة االستطالعية    
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يات، والكشـف عـن مـدى       أنماط القضايا والموضوعات داخل صفحة محل     
سواء اإليجابية أو السلبية فى كل قضية أو موضوع         ) قيم العمل (إبرازها للقيم   

 .وتشتمل على فئتين رئيسيتين تندرج تحتها فئة فرعية

 

 :ثبات أداة البحث: ثالثاً

تكاد تجمع معظم الكتابات التى تناولت أسلوب تحليل المضمون على          
لذى يستخدم أداة تحليل المضمون هى تحقيق       أن المشكلة التى تواجه الباحث ا     

 على الثراء   – فى الوقت نفسه     –، مع المحافظة    )١٥(أكبر قدر من الدقة العلمية    
ضـخامة هـذه المشـكلة      " هولست"ويؤكد  . الفكرى الذى تشمله أداة البحث    

بالنسبة لدراسة قياس االتجاه نحو قضية معينة على وجه الخصوص، حيـث            
 عالية من الثبات بين الباحثين فى تلك الدراسـات          يصعب التوصل إلى درجة   

التى تتطلب استخدام تكنيك دقيق ومركب لقياس االتجاه، بحيث يؤدى تعـدد            
فئات التحليل إلى تعدد مكونات هذا االتجاه وعناصره، كما ينتج قياس شـدته             

إلى أنه كلما كثر عدد الفئات وتعددت وتعقد تركيبهـا   " هولست"ويشير  . أيضاً
أصبح من الصعب التوصل لدرجة عالية من الثبات، حتى ولو تم تحديد            كلما  

 .تلك الفئات بدقة بالغة أو حرصنا على تصحيحها ألدق تفاصيل المضمون

وحيث إن الدراسة التى نحن بصددها قد اتبعت ما أوصى به بعـض             
الكتاب من تصميم الفئات بصورة موضوعية تتناول جزئيـات المضـمون،           

 فرصة تحيز الباحث والحد من فرص الحكم الـذاتى علـى            وذلك للتقليل من  
اتجاه الموضوع، وحيث إن صياغة فئات أداة الدراسة قد تمت على أسـاس             

التى تطرحها القضايا والموضوعات محل     ) الفئات المتعددة (استيفاء الجزئيات   
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الدراسة، فقد أدى ذلك إلى تعدد فئات الدراسة وكثـرة تقسـيماتها الجزئيـة              
 ١١٥ فئة رئيسية متضمنة     ١٢ حتى وصل عدد الفئات الرئيسية إلى        والفرعية

، وهو مـا    "دوب"وقد استخدمت لقياس الثبات البديل الذى طرحه        . فئة فرعية 
سبق تجربة الثبات بين الباحث ونفسه بإعادة تطبيق نفس الفئات علـى ذات             

 .الموضوع أو المادة المحللة بعد انقضاء فترة زمنية معينة

اء تجربة الثبات علـى عينـة عشـوائية مـن القضـايا             وقد تم إجر  
 عدداً،  ٤٠والموضوعات المطروحة بصفحة محليات بجريدة األهرام قوامها        

 .بحيث أعيد تطبيق أداة التحليل على نفس العينة مرة أخرى بعد ستة شهور

وقد اتضح من تطبيق هذه التجربة أن نسبة االتفـاق فيمـا يتعلـق              
نظراً لكونها فئات ال تحتمل االختالف كمـا        % ١٠٠ات الشكل قد بلغت     ـبفئ

 .)*(يتضح من خالل الجدول التالى الذى يبين نسبة االتفاق بين فئات الدراسة

 لفئات المضمون) نسبة االتفاق(جدول يوضح فئات 

 فئات الدراسة الفئة الفرعية نسبة اإلنفاق

٩٧,٨% 

٩٨,٢% 

٩٥,٢% 

١٢ 

٥ 

٢٨ 

 الفئة المستهدفة

 لمطروحةأنماط القضايا ا

 أنماط القيم المطروحة

                                           
وقد تم حساب نسبة االتفاق فى التطبيقين على أساس إعطاء كل فئة ثانويـة درجـة                ) *(

ع درجات الفئات المتفقة فى التطبيقين على إجمالى الفئات الفرعيـة،           مئوية، وقسمة مجمو  
وهكذا حرصت الدراسة على االلتزام بالمعايير واألسس المنهجية العامة ألسلوب تحليـل            

 .المضمون كأحد أساليب البحث العلمى
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 األبعاد الشكلية لصفحة المحليات: سادساً

مما الشك فيه أن الصحافة تعد وسيلة من الوسائل التى تعبـر عـن              
طبيعة التفاعل الذى يقع فى الواقع االجتماعى، وفى الوقـت نفسـه تتـولى              

هـا  صياغة هذا التفاعل االجتماعى خاصة وأن التجديدات التكنولوجية كان ل         
 كما أن العمليات الصناعية قد أدمجـت        ،تأثير فى قيم المجتمع والحث عليها     

وبالتالى تتطلب هذه البيئات الصناعية الجديدة مهارات متعـددة،         . بالمعلومات
ولذا تحاول الدراسة الحاليـة تحديـد مالمـح تغطيـة الصـحافة للقضـايا               

موقع المادة  والموضوعات من خالل صفحة محليات فى جريدة األهرام؛ ألن          
موضع التحليل فى بناء الوسيلة اإلعالمية تفيد فى التعـرف علـى األهميـة              
النسبية الخاصة بكل موضوع من الموضوعات الخاضعة للتحليل، كذلك فـى           
معرفة األساليب المتبعة والوسائط المسـتخدمة ونمـط المـادة المعروضـة            

 :واتجاهها وهذا ما يتضح من المخطط التالى

 

 

 

 

 

 

 

 

جريدة األهرام

 فئات الشكل
 صفحة 
 محليات

وسائط توصيل  المساحة رقم الصفحة
 المادة الصحفية

 نمط
 المادة الصحفية

 اتجاه
 المادة الصحفية
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 : فئة رقم الصفحة-١

مـن  ) صـفحة المحليـات   (ويقصد بها موقع المادة موضع التحليل       
الصحيفة الكلية، حيث دلت الدراسات المتعلقة بتنظيم أبواب الصحيفة على أن           
الصفحة األولى تأتى فى المقدمة تليها الصفحة األخيرة ثم الصفحة الثالثة ثـم             

ومن ثم نجد أن الخبر فى صفحة       . بعد ذلك صفحتى الوسط، ثم بقية الصحيفة      
محليات هو خبر موضوعى متجدد ويعطى صورة متوازنـة متكاملـة عـن             

ولـذا نجـد    . الحقيقة دون إهدار أو تدخل بالرأى أو االنحياز لرأى دون آخر          
وجدير بالذكر أن هناك أجزاء ثابتة      . تعدد مصادر األخبار داخل هذه الصفحة     

ات أو أخبار المجتمع والكاريكاتير وهما مـن        داخل الصفحة وهى االجتماعي   
كذلك تعدد المحـررين لتغطيـة المجـاالت        . األجزاء غير الخاضعة للتحليل   

 :المتعددة المنشورة داخل صفحة محليات وهذا ما يعرضه الجدول التالى

 )١(جدول ر قم 

 يوضح رقم الصفحة الخاصة بصفحة المحليات

 النسبة المئوية التكرار رقم الصفحة

 الصفحة الثامنة

 الصفحة الثانية عشرة

 الصفحة الثالثة عشرة

٢٤ 

٥٢ 

٢٠ 

٢٥% 

٥٤% 

٢١% 

 %١٠٠ ٩٦ المجموع
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أن جريدة األهرام لم تتخذ مكاناً ثابتـاً        ) ١(تكشف قراءة الجدول رقم     
لنشر األخبار بصفحة محليات، حيث تراوح نشر األخبار ما بـين الصـفحة             

والصـفحة الثالثـة    % ٥٤ عشرة بنسبة    والصفحة الثانية % ٢٥الثامنة بنسبة   
ومن ثم نجد أن سياسة النشر الخاصة بصفحة المحليات         %. ٢١عشرة بنسبة   

ومن خالل التحليل اتضح أن مكان النشر يرتبط بحجم اإلعالنات          . ليست ثابتة 
داخل الصحيفة، وتفضيل الصحيفة لنشر اإلعالنات أكثر من اتبـاع سياسـة            

وقد يرجع ذلك للدعم االقتصادى الـذى       . بدقةموحدة لتحديد أرقام الصفحات     
ينجم عن كثافة حجم اإلعالنات داخل الجريدة ومن ثـم يسـاعد فـى دعـم                

 .الصحيفة ككل

  : فئة المساحة-٢

وهى الفئة التى تقيس المساحة المتاحة من الجريدة موضوع التحليل،          
. بحيث يشير عنصر المساحة إلى مدى االهتمام بعرض الموضوع وتقديمـه          

الوقائع التى تفرد لها مساحة أكثر اتساعاً من المتوقع أن تكون أكثر أهميـة              ف
من الوقائع التى تفرد لها مساحة أقل سواء من وجهة نظر الجريـدة أو مـن                

  .وجهة نظر الرأى العام

عـن مجموعـة مـن المالحظـات        ) ٢(رقم  وتكشف قراءة الجدول    
خبار الدولة لم يخـُل منهمـا       األساسية، فقد نجد أن أنماط القضايا السياسية وأ       

عدد واحد من األعداد المحللة لصفحة المحليات، فقد بلغت نسـبة األخبـار             
سـم بنسـبة    ٣٥: ٢٠وتراوحت المساحة التى تشغلها من      % ١٠٠السياسية  

% ٣٧سم بنسـبة    ٦٥ إلى   ٥٠ومن  % ٢١سم بنسبة   ٥٠ إلى   ٣٥ومن  % ٣٠
 ة أخبار الدول، و%١٠سم بنسبة ٩٥: ٨٠ومن % ٢٢سم بنسبة ٨٠: ٦٥ومن 
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 )٢(جدول رقم 

 يوضح فئة المساحة الخاصة بصفحة المحليات

 نمط المادة الصحفية

نقل  إسكان ثقافى اجتماعى اقتصادى أخبار الدولة سياسى

 ومواصالت

 تعليم 
 المساحة

 % م % م % م % م % م % م % م % م % م

 م٢٠-٥

 سم٣٥-٢٠

 سم٥٠-٣٥

 سم٦٥-٥٠٠

 سم٨٠-٦٥

٩٥-٨٠ 

 فأكثر٩٥

 

١٠ 

٢٠ 

٣٥ 

٢١ 

١٠ 
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٢٠ 
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٢٢ 

٣٠ 
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١١ 

١٦ 

٢٣ 

٣١ 

- 

- 

- 

٢٥ 

٤٥ 

١٠ 

- 

- 

- 

- 

٢٦ 

٤٦ 

١٠ 

- 

- 

- 

١٠ 

٢٠ 

٣٥ 

١١ 

- 

- 

- 

١٠ 

٢٠ 

٣٦ 

١٠ 

- 

- 

- 

- 

٨ 

٤٥ 

٢٠ 

١٥ 

- 

- 

- 

٨ 

٤٧ 

٢١ 

١٦ 

- 

- 

٨ 

١٢ 

٢٥ 

٣٠ 

٢١ 

- 

- 

٨ 

١٣ 

٢٦ 

٣١ 

٢٢ 

- 

- 

٨ 

١٢ 

١٤ 

١٢ 

- 

- 

- 

٨ 

١٣ 

١٥ 

١٣ 

- 

- 

- 

٢٠ 

١٠ 

١٥ 

١٠ 

- 

- 

- 

٢١ 

١١ 

١٦ 

١٧ 

- 

- 

- 

٤ 

٨ 

١٢ 

١٥ 

١٤ 

٢٢ 

- 

٤ 

٨ 

١٧ 

١٦ 

١٥ 

٢٣ 

- 

 ٨٣ ٣٥ ٥٩ ٤٥ ٤٨ ٤٦ ١٠٠ ٩٦ ٩٢ ٨٨ ٧٦ ٧١ ١٢ ٨٠ ١٠٠ ٩٦ ١٠٠ ٩٦ المجموع

 

ومـن  % ٢٠سم بنسبة   ٢٠: ٥تراوحت المساحة التى شغلتها ما بين       
سم بنسبة  ٦٥: ٥٠ومن  % ١٦ بنسبة   ٥٠: ٣٥ومن  % ١٠سم بنسبة   ٣٥: ٢٠
 %.٣١سم بنسبة ٨٠ :٦٥ومن % ٢٣

والمالحظ من بيانات الجدول أن األخبار السياسية وأخبـار الدولـة           
وقد يرجع ذلك إلى    . تشغل مساحات أكبر من أنماط المواد الصحفية األخرى       

أن مصادر األخبار السياسية وأخبار الدولة تقليدية ومعروفة ويمكن الحصول          
ها محددة مثل زيارات رئيس     عليها بسهولة من الوزارات وهيئات الدولة أو أن       



٣٨ 

 

هذا باإلضافة إلى أن هـذه المـادة ذات         . الجمهورية والوزراء لمواقع معينة   
 . أهمية بالنسبة للمواطن العادى

من األعـداد   % ٨٢أما األخبار االقتصادية فنالحظ أنها احتلت نسبة        
 إلى  ٣٥ومن  % ٢٦ سم بنسبة    ٣٥ : ٢٠الخاضعة للتحليل واحتلت مساحات     

، وربما يرجع ذلـك     %١٠ سم بنسبة    ٦٥ إلى   ٥٠ومن  % ٤٦بة   سم بنس  ٥٠
إلى أن صحيفة األهرام تخصص صفحتين كـاملتين لألخبـار والتحلـيالت            

 . االقتصادية

وكانـت  % ٧٦أما فيما يتعلق باألخبار االجتماعية، فقد احتلت نسبة         
وقد يرجع ذلـك    . المساحات المخصصة صغيرة نسبياً داخل صفحة محليات      

حة تحاول عرض األخبار والحقائق والبيانـات مـن المصـادر          إلى أن الصف  
الرسمية أو أن هذه الصفحة تتعامل مع مصادر محددة وتعبر عن وجهة نظر             

 . السلطة داخل المجتمع

أما فيما يتعلق بنمط المادة الثقافية فقد شغلت مساحات تتراوح ما بين            
 سم  ٦٥  :٥٠، من   %٤٧ سم بنسبة    ٥٠ إلى   ٣٥و% ٨ سم بنسبة    ٣٥ : ٢٠

ومن الواضـح أن األهـرام قـد        % ١٦ سم بنسبة    ٨٠ : ٦٥ ومن   ٢١بنسبة  
خصصت ألنماط األخبار الثقافية اهتماماً أقل من غيرها من األنماط؛ ألنها قد            
أفردت لها مساحات صغيرة داخل صفحة محليات؛ أى عدم االهتمام الكـافى            

 . بأنماط الموضوعات الثقافية داخل الصفحة

 بأنماط قضايا اإلسكان فقد تراوحت مساحتها ما بـين          أما فيما يتعلق  
 سم بنسبة   ٥٠ : ٣٥ومن  % ١٣ سم بنسبة    ٣٥ - ٢٠ومن  % ٨ بنسبة   ٢٠٥
 وهنا يبرز اهتمام الصفحة بقضـايا       .%١٣ سم بنسبة    ٦٥ : ٥٠ومن  % ١٥



٣٩ 

 

% ٨ سـم نسـبة      ٢٠ : ٥االتصاالت؛ فقد بلغت المساحات التى تناولتها من        
 ٦٥ : ٥٠ومن  % ١٥ نسبة   ٥٠ : ٣٥ ومن   %١٣ سم بنسبة    ٣٥ : ٢٠ومن  

ومن ثم فإن قضايا النقل والمواصالت قد بلغت نسبتها خالل          % ١٣سم بنسبة   
ونفس القـول ينطبـق علـى       % ٤٨فترة الدراسة اإلجمالى أعداد الصحف      

 ٢٠ : ٥القضايا الصحية التى أثيرت فى فترة الدراسة وقد بلغت المساحة من            
ومن % ١٥ سم بنسبة    ٣٥ومن  % ١١بة   سم نس  ٣٥ : ٢٠ومن  % ٢١بنسبة  
 %. ١٥ سم بنسبة ٦٥ إلى ٥٠

علـى صـفحة    % ٨٣أما فيما يتعلق بقضايا التعليم وقد احتلت نسبة         
 : ٥المحليات فى مدة الدراسة؛ حيث اهتمت بقضايا التعليم فبلغت النسبة من            

ومن % ١٧ نسبة   ٥٠ : ٣٥ومن  % ٨ سم نسبة    ٣٥ : ٢٠ومن  % ٤سم،  ٢٠
 ٩٠ : ٨٠ومن  % ١٥ سم نسبة    ٨٠ : ١٦٥ومن  % ١٦  سم نسبة  ٦٥ : ٥٠

وهذا يرجع إلى الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الدولـة          %. ٢٣سم نسبة   
والحاجة إلى وجوب إعادة التفكير بصورة أساسية لـدور ومكانـة التعلـيم             
لمواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات السريعة التى تحدث فى المجتمـع           

 .وفى عالم العمل

 : فئة وسائط توصيل المادة الصحفية-٣

وتنقسم إلى أربعة أنماط هى فئة العناوين وفئة البنط وفئة نوع المادة            
 :الصحفية واستخدام الصور والرسوم وقد جاء ذلك على النحو التالى

 فئة العناوين وهى المعالجة الطباعية للمادة اإلعالمية والتى يمكن          -أ
لى جمهور القراء، وخلق انطبـاع مـرتبط        باستخدامها تحقيق تأثير ضخم ع    

لديهم بأهمية الموضوع، حيث يمكن أن تستخدم عناوين رئيسية ومسـاحات           



٤٠ 

 

ضخمة كبيرة ثم استخدام عناوين فرعية مما يساعد القارئ على متابعة المادة            
 .المنشورة وقراءة المقدمة على األقل

 بالنسـبة    فئة بنط الكتابة استخدام أبناط كبيرة للموضوع كله أو         -ب
 .للمقدمة أو بالنسبة لفقرات معينة

 إطارات وبراويز وهى مجموعة من األساليب الفنية فى اإلخراج          -ج
 .مما يزيد من درجة االنتباه للمادة المقدمة

 استخدام صورة وذلك يزيد من تدعيم قيمة المضمون وهـو مـا             -د
 .يشير إلى زيادة االهتمام بالمادة المنشورة

 )٣(جدول رقم 

 ح فئة وسائط توصيل المادة اإلعالميةيوض

 وسائط توصيل المادة اإلعالمية التكرار النسبة المئوية

٢١ 

١٦ 

١٠ 

٣٦ 

١٧ 

٤٠ 

١٥ 

١٠ 

٣٥ 

١٦ 

  بنط غامق–عناوين كبيرة 

 بنط+ عناوين فرعية 

 براويز وإطارات

 صور+ عناوين 

 عناوين براويز وإطارات

 المجموع ٩٦ %١٠٠

 



٤١ 

 

عن مجموعة من المالحظات األساسـية،      ) ٣(تكشف قراءة الجدول رقم     
حيث نجد أن استخدام العناوين الكبيـرة واألبنـاط المميـزة يضـفى علـى             

% ٢١وقد تم استخدامه بنسبة     . الموضوع أهمية ويجذب انتباه جمهور القراء     
وخاصة بالنسبة لزيارات السيد رئيس الجمهورية أو السيدة سوزان مبـارك           

 أما العناوين الفرعية فقد تم استخدامها بنسبة        .والوزراءوالسادة   ،حرم الرئيس 
إلضفاء بعض األهمية على الموضوع وزيادة انتباه واهتمام جمهـور          % ١٦

أما فيما يتعلق باسـتخدام     . القراء بما يدور فى نطاق جمهورية مصر العربية       
وهو ما يزيد من االنتبـاه      % ١٠البراويز واإلطارات فقد تم استخدامها بنسبة       

وفيما يتعلق باستخدام الصور فقد بلغـت نسـبة         . بالنسبة للموضوع والتركيز  
وذلك لتدعيم قيمة المضمون نظراً لما تضفيه الصـور علـى المـادة             % ٣٦

موضع التحليل من زيادة اإليضاح والتأكيد والمصداقية، وهو ما يشير إلـى            
زيادة االهتمام بالمادة موضع التحليل وخاصة إذا كانـت صـوراً شخصـية             

أما فيمـا يتعلـق     . ين أو صوراً موضوعية للموضوع موضع التحليل      لمسئول
باستخدام نوعين من المعالجة الطباعية وهى العناوين والبراويز واإلطـارات          
فهو يساعد على إغراء القارئ بمتابعة المادة المنشـورة أو قـراءة مقدمـة              

ولما كان تحليل المضمون يسعى إلى وصف عناصر        . الموضوع على األقل  
ضمون وصفاً كمياً فمن الضرورى أن يتم تقسيم هذا الموضوع إلى فئات            الم

 . أو عناصر معينة ودراسة كل عنصر على حدة

 : فئة نمط الصحيفة-٤

وتستخدم هذه الفئة للتفرقة بين األشكال واألنماط المختلفة التى تتخذها          
ولما كانت الصـحف هـى موضـع        . المادة اإلعالمية فى الوسائل المختلفة    

 :راسة الحالية فقط تم تنميطها على النحو التالىالد



٤٢ 

 

 )٤(جدول رقم 

 يوضح نمط المادة اإلعالمية بصفحة محليات

 نمط المادة اإلعالمية التكرار النسبة المئوية
٥٠ 
١٤ 
٣٦ 

٤٨ 
١٣ 
٣٥ 

 أخبار
 تحقيقات

 موضوعات إخبارية
 المجموع ٩٦ %١٠٠

 

ة المحليات هـى    تكشف قراءة الجدول السابق أن السمة الغالبة لصفح       
، وذلك ألن الخبر يرتبط باألمور الجوهرية فـى         %٥٠الخبر الصحفى بنسبة    

فهو ليس معلومة تعنى فرداً معينـاً، بـل معلومـة لهـا مـدلولها               . المجتمع
وتنقسم األخبار وفقاً للموقع الجغرافى فهناك أخبـار داخليـة أو           . المجتمعى

 المحليـة علـى صـفحة       محلية أو أخبار خارجية وعادة ما تبرز األخبـار        
 .المحليات

أما التحقيق الصحفى فهو تغطية تحريرية مصورة تضيف مزيداً إلى          
والتقـارير  .  وتقريراً عنها  )١٦(خبر جديد أو يتناول موضوعاً أو مشكلة هامة       

لصفحة المحليات مختصرة وغالباً مـا تتعـرض لمشـكلة دون إبـداء رأى              
وقد بلغـت نسـبة     . أو المسئول المحرر الصحفى، بينما يكون الرأى للوزير       

أما الموضوعات األخبارية فقـد     . فى صفحة محليات بجريدة األهرام    % ١٤
وهى عبارة عن تغطية سريعة وحالية لجانب أساسـى أو          % ٣٦بلغت نسبتها   

ونظراً لدقة التحليل على أسـاس      . جزء هام أو معلومة مقدمة لجمهور القراء      



٤٣ 

 

اسة الشدة النسبية لبعض الموضـوعات      الفئة، فقد اهتمت الدراسة الحالية بدر     
والمضامين التى يتم تحليلها، ومن ثم فقد لجأت الدراسة للتعرف علـى فئـة              

 .اتجاه المضمون

 : فئة اتجاه المضمون-٥

وهى تقيس عنصر القوة واإلثارة الذى عولجت به المادة اإلعالمية،           
 والقضايا  كذلك التعرف على اتجاه المضمون موضع التحليل بالنسبة للمواقف        

وهذا مـا   . أو الموضوعات مركز االهتمام، والقيم وأنماطها موضع الدراسة       
 :نعرض له من خالل الجدول التالى

 )٥(جدول رقم 

 يوضح اتجاه الموضوع لصفحة المحليات

 النسبة المئوية التكرار رقم الصفحة

 مؤيد

 محايد

 معارض

٦٥ 

٣١ 

- 

٦٨ 

٣٢ 

 صفر

 %١٠٠ ٩٦ المجموع

 

لجدول عن أنه ربما كان مـن أصـعب الظـاهرات           وتكشف قراءة ا  
 أو االنحيـاز    Directionاإلعالمية التى تحدد االتجاه الذى تأخذه الرسـالة         

Bais    أو االتجاه Trend            من قضية أو موقف معين مـن خـالل المقـاييس 



٤٤ 

 

ولذا اعتمدت الدراسة الحالية علـى      . الكمية التى تميز منهج تحليل المضمون     
 درجة التأييد والرفض، وبما أنها صفحة محليات لهـا          مقياس دافيد بارت عن   

أسلوب خاص فى عرض المضمون الصحفى يقتصر على الخبر والتحقيـق           
والموضوع الخبرى وهو المؤيد للحزب الحاكم والمسـئولين داخـل الدولـة            

 ،%٦٨وللتشريعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فقد بلغت نسبة مؤيد         
وهذا من شـأنه أن يـدعم مـا سـبق     . ارض صفر ونسبة مع % ٣٢ومحايد  

اإلشارة إليه وهو أن صفحة المحليـات محافظـة فـى عرضـها لألخبـار               
 .والمواضيع الصحفية



٤٥ 

 

 األبعاد الموضوعية ألنماط القضايا: سابعاً

وهى تتعلق بأنماط القضايا المنشورة فى صفحة المحليـات والتـى           
يمى المرتبط ببنـاء القضـية      تحاول الدراسة الحالية الكشف عن المعنى التنظ      

والعبارات المتضمنة فيها وذلك للكشف عن الفئات التى تحويها كل قضية من            
 .القضايا موضوع الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أنماط الفئات الموجهة إليها الموضوعات-١

المقصود بأنماط الفئات المستهدفة فى الدراسة الحالية هو الجمهـور          
أو محرر صـفحة المحليـات توجيـه الرسـالة          الذى يسعى القائم باالتصال     

وهذا مـا يكشـف عنـه       .  فئات فرعية  ٨وقد تم تنميطها إلى     . االتصالية إليه 

جريدة األهرام

 فئات المضمون
 صفحة 
 المحليات

أنماط الفئات 
 المستهدفة

أنماط القضايا 
 المطروحة

 أنماط القيم



٤٦ 

 

 :الجدول التالى

 )٦(جدول رقم 

 يوضح أنماط الفئات الموجهة إليها الموضوعات

 %النسبة المئوية  التكرارالفئات الموجهة إليها الموضوعات

 السلطة القيادية
 ريعيةالسلطة التش

 السلطة التنفيذية
 رجال األعمال

 المثقفون
 األسرة
 المرأة
 الشباب
 أخرى

٥٥ 
١٦ 
٩ 
٤ 
٦ 
٣ 
١ 
٢ 
- 

٥٧ 
١٨ 
٩ 
٤ 
٦ 
٣ 
١ 
٢ 
- 

 %١٠٠ ٩٦ المجموع

 

والمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد أن أنماط الفئات الموجهة إليها          
الموضوعات والموجه إليها القضايا المطروحـة بصـفحة المحليـات هـو            

والتنفيذيـة  % ٦٨والتشريعية  % ٥٧فالسلطة القيادية بلغت نسبتها     . ةـسلطال
فالسلطة هى مرادف لكلمة الحكومة وهى معنية إلى أقصى حد بالعمل           %. ٩

وبناء عليـه   . على خلق الظروف من أجل حكم منظم وعمل جماعى مشترك         
ولكن مصطلح السلطة هـو     . فنواتج السلطة ال تختلف عن نواتج نظام الحكم       

سلوب يشير إلى تطور أنماط الحركة التى تكون فيها الحدود القائمـة بـين              أ



٤٧ 

 

القطاعين العام والخاص أصبحت غير واضحة، وهذا ما اتضح مـن خـالل             
وهذا يرجع إلـى أن     % ٤أما رجال األعمال فبلغت نسبتهم      . الدراسة الحالية 

 يتم  صفحة المحليات ال تخاطبهم بالدرجة األولى، إنما هى تعرض وتناقش ما          
أما القرارات الخاصة باألسرة    . إنجازه من قرارات داخل المجتمع المصرى       

% ١واألخرى الخاصة بالمرأة فبلغت نسبتها      % ٣المصرية فقد بلغت نسبتها     
 %. ٢والخاصة بالشباب بلغت نسبتها 

إلى أن اهتمام صفحة المحليات ينصب على       المعطيات السابقة   تشير  و
ة والتشريعية والتنفيذية، وإبراز البرامج الخاصـة       إبراز دور السلطات القيادي   

بالبناء والتنمية واألهداف االقتصادية واالجتماعيـة والخـدمات والرعايـة          
وتدعم صفحة المحليات من إبراز اإلنجازات الهامة وبرامج البنـاء          . الصحية

والتنمية وبرامج الضمان االجتماعى ، والتأكيد المستمر على برامج اإلصالح          
تصادى والتحول نحو الخاص والعمل على خلق كيانات اقتصادية جديدة ،           االق

. والتأكيد المستمر على متطلبات التحول ، وعلى قيم األداء واإلنجاز والكفاءة          
وقد أصبح هناك تشابك بين القضايا السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة،            

لقـومى ووضـع    وتمثلت نماذج السياسات الداخلية للدولة فى نظرية األمن ا        
قواعد للتعامل مع األخطار والتصدى لكل من يحاول المساس باألمن القومى،           
والتأكيد على االلتزام واإلخالص للمواثيق والمعاهدات، وتشجيع المشـاركة         

وبالتالى ضمان  . السياسية وتحقيق الديموقراطية، وبناء المؤسسات الدستورية     
 القائمـة، فضـالً علـى أنمـاط         الرضا العام والدعم الجماهيرى لنظم الحكم     

القضايا السياسية التى تم تنميطها وسوف نعرض لهذه الموضـوعات علـى            
 :النحو التالى
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 : أنماط القضايا السياسية -١

يرى بعض المفكرين أن المجال السياسى يجب أن يعكس حال األمـة،             
تعبير عن قوة األمـة فـى المجـاالت االقتصـادية والعلميـة              ألن السياسة 

فالمكونات السياسية هى مجموعة األفكار والقيم واالتجاهـات       . )١٧(عسكريةوال
التى تسير بمقتضاها حركة المجتمع السياسية، والديناميكية السياسـية، كمـا           
تتضمن أسلوب القيادة السياسية وشخصيتها ، وسلطة اتخاذ القرار والقواعـد           

نسـيق بـين جميـع      المنظمة لذلك، وقدرة الجهاز القيادى فى الدولة على الت        
 . )١٨(العناصر

 )٧(جدول رقم 
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يجد أن تعددية المشاركة الخاصـة      ) ٧(والمتأمل لمعطيات الجدول رقم      
ألن تجربة التعددية السياسية فى مصر      % ١٥بالقضايا السياسية بلغت نسبتها     

ومن ثـم   . مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهيكل وخصائص العالقة السياسية الحاكمة       
ها على السياسات القومية حيث إن نموذج التحول مرتبط بشـخص           نجد تأكيد 

وعلى صعيد آخر فإن أخطر إشـكاليات       . الحاكم وهيمنة تنظيم سياسى واحد    
التحول الديموقراطى فى مصر تتمثل فى وجود مجموعة كبيرة من القـوانين            

 أما فيما يتعلق باالستقرار الداخلى فبلـغ نسـبة        . االستثنائية المقيدة للحريات  
وهى نسبة مرتفعة وقد يرجع ذلك إلى أن صفحة المحليات تركز على            % ٢٣

القضايا الداخلية لجمهورية مصر العربية أكثر من التركيز على السياسـات           
الخارجية، كذلك تأكيد الخطاب السياسى على أهميـة االسـتقرار الـداخلى            
وأهمية الوصول إلى سالم عادل وشامل مبنى على الحـق ولـيس سـالماً              

فرضه طرف قوى على طرف ضعيف، وتأكيـد القيـادة السياسـية علـى              ي
ضرورة النهوض والتقدم وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجيـة وتطـوير          
الصناعات الحديثة، فضالً عن وجود تنسيق عربى فى المجال االسـتراتيجى           

 . ألنه أصبح ضرورة لمواجهة المستقبل

فإنها تتمثـل   % ٨لتى بلغت نسبتها    أما فيما يتعلق بالمخاطر اإلقليمية وا      
فى تدخل تركيا فى شمال العراق، ومشكلة المياه بـين سـوريا والعـراق،              
واالتفاق العسكرى التركى اإلسرائيلى حيث تنتهج سياسة تحاول من خاللهـا           

وتتمثل كذلك فى مشكلة إيران مـع دول        . الهيمنة على دول المشرق العربى      
نى بعد محاولة االغتيال التى تعرض لهـا        الخليج، والخالف المصرى السودا   

أما فيما يتعلق بالموضوعات اإلقليميـة      . الرئيس حسنى مبارك فى أديس أبابا     
وكانت فى أغلبها تدور حول الموقف من العراق        % ١٣العربية فبلغت نسبتها    
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وإيران فى حرب الخليج األولى والثانية، وعالقة دول الخليج مع دول الجوار            
ت ببرلمان منتخب وعدم وجود برلمانات منتخبة فى بقية أقطار          وانفراد الكوي 

 .الخليج وفشل االتحاد المغربى بسبب الخالفات بين أعضائه

حيث هيمنت عليها إستراتيجية    % ١٠وبلغت نسبة الموضوعات الدولية      
السالم التى تبنتها مصر والتى قوبلـت بـالرفض اإلسـرائيلى والمسـاندة             

وتحاول مصر جاهدة تحسين    .  عناصر العدل والتكافؤ   األمريكية لها، وانعدام  
العالقات مع دول الجوار الجغرافى، والدخول فى الصناعات االستراتيجية ،          
وتوطيد عالقات صداقة ومصالح مع أوروبا والصين وروسيا والهند والدول          
اإلسالمية واألفريقية، ووضع استراتيجية لتبادل المصالح والمنافع وتعزيـز         

وبـرزت المعاهـدات الدوليـة      .  ومنع إسرائيل من التحالف معها       الروابط،
بين مصر وإيطاليا لتوليد الطاقة مـن الريـاح ،          % ٤الثنائية وبلغت نسبتها    

وبرامج مجلس بحوث الفضاء المصرى مع جامعة بوسطن األمريكية، كذلك          
 التأكيد على العالقات الثنائية بين العديد من الـدول األوروبيـة واألمريكيـة            

% ٤وفيما يتعلق بالمعاهدات العسكرية فبلغـت نسـبة         . وسبل التعاون معهم  
حيث برزت الدعوة بعد حرب الخليج إلى ضبط التسـلح بالمنطقـة، وهـذه              
الدعوة تهدف إلى خفض اإلنفاق العسكرى وانعكاسات ذلـك علـى منطقـة             

وبرز على الساحة الدولية منظور أمنـى قادتـه الواليـات           . الشرق األوسط 
) شرق أوسطية (دة عقب حرب الخليج وهو ضرورة تأسيس بنية جديدة          المتح

تشكل الوعاء الرئيسى الذى يجمع دول المنطقة فى إطار من التعاون المتعدد            
وقد حققت االستراتيجية األمنية والدفاعية األمريكية أهـدافها فـى          . المحاور

 العسـكرى،   المنطقة فى االلتزام بأمن وتفوق إسرائيل التكنولوجى والنـوعى        
وتأمين منطقة الخليج بهدف الحفاظ على تدفق البتـرول وتـأمين الممـرات             



٥١ 

 

المالحية أمام التجارة العالمية، وإضافة إلى تطوير نظم الديموقراطية وحقوق          
 العراق  –ليبيا  (اإلنسان بالمنطقة مع استمرار ردع واحتواء النظم الراديكالية         

والتطرف والقضاء علـى انتشـار      ، ومكافحة اإلرهاب    ) السودان – إيران   –
أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطالقها، وتقليص فرص انـدالع الصـراعات           

ومن ثم نجد أن الواليات المتحدة األمريكية       . والنزاعات اإلقليمية على الموارد   
سعت لوضع جوهر نظام أمنى لكى تظل لها اليد العليا فى المنطقة والضمان             

 . ح باقى حلفائها من خالل تقليص أية منافسة لها الرئيسى لهذا النظام ولصال

 : أنماط القضايا االقتصادية -٢

 إلى تغليب فكـر اقتصـادى       ١٩٨٩أدى انهيار الفكر الشيوعى فى عام        
، وانحصرت جهود العمـل     )فكر آدم سميث ونظريات االقتصاد الحر     (جديد  

رة كبيـرة   الجماعى للفكر السياسى فى االنضمام للتكتالت االقتصادية بصـو        
ومنطقة التجارة الحرة والميل إلى تقليص ملكية الدولة والتخلص من بعـض            
من بعض وحداتها اإلنتاجية التى تعتبر من السياسات العامة التى تهدف إلـى             
تقييد تدخل الدولة أو القطاع العام فى األنشطة االقتصادية والخدمية سواء تم            

 . ثمار األجنبى أو عقود اإلدارةذلك من خالل التصفية أو االتجار أو االست

واالقتصاد الحر هو الذى يؤكد على أهمية السوق حيث يسود التنـافس             
، الحر بين األفراد والبائعين والمشترين مما يؤدى إلى كفاءة اإلنتاج والتوزيع          

، والخدمات باإلضافة إلى تعظيم فـرص االختيـار أمـام           وتخصيص السلع 
 الدولة إذ إن دعـاة األطروحـات النظريـة          األفراد مع التأكيد على سياسات    

لالقتصاد الحر مازالوا يشكلون اتجاهاً قوياً، مـع أن األسـواق الحقيقيـة ال              
تتطابق كل التطابق مع النماذج المثالية التى يطرحها التطبيق حـول رشـد             
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واستقالل االختيارات الفردية داخل السوق، فاألسواق فـى العـالم الـواقعى            
هناك احتكار فى مجال توريد السلع، وهنـاك نقـص فـى            ف. مشبعة بالعيوب 

المعلومات وقلة المشترين وعديد من الضغوط الخارجية وهـى فاعلـة فـى             
 . )١٩(الحقيقة على مستوى األسطورة ال على مستوى الواقع

 )٨(جدول رقم 
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قتصـادية  نجد أن أنماط القضايا اال    ) ٨(ومن دراسة بيانات الجدول رقم       
التى عكستها صفحة المحليات قد تمثلت فى االتفاقيـات االقتصـادية نظـراً             
لتزامن جولة المفاوضات مع البدء فى برنامج اإلصالح االقتصادى المصرى          
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، واتفاقياتها مع صندوق النقد الـدولى       (*)وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية   
، بيد أننا نجـد أن      %١٩تها  وقد بلغت نسب  . لتنفيذ برامج اإلصالح االقتصادى   

أحكام االتفاقيات تؤدى إلى ربط القدرة علـى التفـوق التجـارى بالتبعيـة              
الكفاءة كمعيار وحيد ، مع تجنب وإلغاء كافـة العوامـل           االقتصادية بمعيار   

األخرى التى كانت تؤثر من قبل فى تحديد نصيب كـل بلـد فـى التجـارة                
ويقصد بالكفاءة القدرة   . ت واإلجراءات العالمية ، خاصة تلك المتعلقة بالسياسا     

التنافسية لكل بلد والتى تترجم إلى مجموعة من العناصـر المتكاملـة التـى              
تعطى كفاءة اإلنتاج وحسن استغالل الموارد المتاحة ورفـع جـودة السـلع             
ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية وربط التطور التكنولوجى بالقاعـدة         

هاية وصول هذه السلع إلى األسواق بأسعار تنافسية خاليـة          وفى الن . اإلنتاجية
من التشوهات سواء كانت فى صورة دعم للصادرات أو إجـراءات حمائيـة       

 .)٢٠(مقيدة للواردات أو بمعنى آخر ترجيح الميزة النسبية

ويقوم نظام التجارة العالمية الجديد على توفير ضمانات تضمن تحقيـق            
نتقال السلع والخدمات ورؤوس األموال والثقافة      أقصى ما يمكن من الحرية ال     

                                           
  تلتزم مصر فى إطار اتفاقية الجات والوثيقة الختامية لجولة أورجواى من حيث المبدأ             (*)

بكافة مبادئ اتفاقية الجات واتفاقية التجارة فى الخدمات التى تقتضى منح المعاملة الوطنية             
لألجانب فى السوق المصرى، وكذا معاملة الدول األولى بالرعاية لكافـة األعضـاء دون              

وعلى صعيد الوصول لألسواق ربط رسومها الجمركية فى السلع المصنعة وفقـاً            . استثناء
 النفاذ لألسواق وخفض التعريفات الجمركية علـى السـلع الزراعيـة            ألحكام بروتوكول 

وتحويل كافة القيود غير التعويضية إلى رسوم جمركية، كذلك البد أن تلتزم مصر بمـنح               
الحماية للمصنفات الفنية واألدبية وحقوق المؤلف لمدة خمسين عاماً مـن تـاريخ وفـاة               

 لمدة عشرين عاماً لبـراءات االختـراع،        المؤلف بما فيها برامج الحاسب اآللى، وحماية      
كذلك منح المعاملة الوطنية للمستثمر األجنبى وإلغاء كافة القيود المفروضة علـى نشـاط              

 .االستثمار
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عبر الحدود الوطنية للدول، وهى مواد ومنتجات تمتلـك الـدول الصـناعية             
وقد يترتـب علـى ذلـك       . فوائض منها وتسعى إلى تأمين أسواق لتصريفها      

ارتفاع تكاليف برامج التنمية وتكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع تكاليف اسـتيراد           
ومن المجاالت ذات األهميـة المتزايـدة       .  استيراد المدخالت  الثقافة وتكاليف 

، وهـو مـا يتعلـق       %١٢موضع التوجيه واإلشراف الدولى وقد بلغ نسبة        
بانتشار النشاط الدولى لوضع المعايير مثل البنك الدولى ، وصـندوق النقـد             

وهذه المنظمات تضع الكثير من المعـايير       . الدولى، ومنظمة التجارة العالمية   
ومن ثـم  . جل تيسير التجارة واالستثمارات وعمليات القروض الرسمية      من أ 

فقد نجد تردى موقع البالد النامية فى المنظمات الدولية االقتصادية وتضاؤل           
حجم المعونات التى تحصل عليها من البلدان الغنية ، وكأن التنمية خضـوع             

إلى وقـف التنميـة     البلدان النامية لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلى التى أدت         
وزيادة معدالت الفقر والبطالة وتوسيع درجة الالمساواة فى توزيـع الـدخل            
والثروة وفتح أسواق هذه البلدان أمام الواردات على حساب اإلنتاج المحلى ،            

 . )٢١(وقلة موارد الدولة لحساب القطاع الخاص واالستثمار األجنبى

، %٢١ الصادرات فبلغ نسـبة      أما فيما يتعلق باالستثمار المحلى وزيادة      
حيث تبنت الحكومة سياسة التحرر االقتصادى وعملت على تشجيع النشـاط           
االقتصادى حيث وشجعت االستثمار المحلى بمنحه إعفاءات ضريبية، فضالً         
عن ائتمان رخيص بالنسبة لقطاعات معينة إلى جانب تخفيضات فى الرسوم           

وكان . ة ومستلزمات المواد الخام   الجمركية ، وإعفاءات على اآلالت المستورد     
الهدف من هذه الحوافز الممنوحة للصادرات زيادة قدرة الصادرات المصرية          
على المنافسة فى الخارج، ولكن النتائج تشير إلى أن هناك ضـعفاً فـى أداء               
القطاع الخاص فى مجال التصدير خاصة بالنسبة لألسواق الحرة، واتجاهـه           
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 . فاقيات الثنائية حيث ال يواجه بمنافسة شديدةإلى التصدير فى مناطق االت

أما فيما يتعلق باختالل األسعار أو العجز فى الموازنة العامة للدولة فبلغ             
حيث الزيادة المستمرة فى حجم اإلنفـاق الحكـومى واألزمـة           % ١٤نسبة  

الخارجية المتمثلة فى زيادة الديون الخارجية والعجز فى الميزان التجـارى           
دفق االستثمارات األجنبية واإلعانات الدولية، كذلك ارتفاع سـعر         وانخفاض ت 

وقد يرجع هذا إلى السياسات الدولية لتخفيض قيمة العملة         . الدوالر األمريكى 
ألن الهدف األساسى لسياسة التخفيض هو عالج اختالل الحسـاب الجـارى            

وكل ذلك عن طريق زيادة حجم الصادرات       . خاصة وميزان المدفوعات عامة   
وتقليص الواردات حيث ال توجد عالقة ارتباطيه قوية بين تخفـيض سـعر             

وزيادة الصادرات بدرجة تعادل هذا االنخفاض، وكذا الحال        )  الجنيه( العملة  
بالنسبة للواردات، وانخفاض سعر صرف الجنيه المصرى الذى لم يؤد إلـى            

 . )٢٢(زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية

، %١٨ات فإننا نجد نسبة التأكيد عليها قد بلغـت          وفيما يتعلق بالمشروع   

 وهـى التـى     –حيث ارتكزت خطة التطوير لمحافظة القاهرة واإلسكندرية        

 على إعادة تخطيط    –ركزت عليها صفحة المحليات دون المحافظات األخرى        

شوارع ومحاور وسط المدينة، كذلك تطوير المدينة من خالل منظور جديـد            

المحاور العريضة التى تخـدم القـاهرة الكبـرى ،          فى إطار إعداد وتشغيل     

والعمل على دعم التطوير المستمر لمترو األنفاق والمحاور العديـدة لخدمـة            

كذلك دعم وتطوير المناطق العشوائية من خالل عمليـات         . القاهرة الكبرى   

اإلزالة ونقل سكان تلك المناطق إلى خارجها، فضالً عن إنشاء مدن سـكنية             

هذا إلـى جانـب     . خارج القاهرة الستيعاب سكان العشوائيات    جديدة مخططة   



٥٦ 

 

التأكيد المستمر من قبل الخطاب السياسى على إنشاء المزيـد مـن إسـكان              

الشباب ومساهمة القطاع الخاص فى القيام بهذا الدور وافتتاح العديـد مـن             

 ". إسكان مبارك للشباب"المشاريع 

ـ          حيـث االهتمـام    % ١٦بة  أما فيما يتعلق بتطوير الخدمات فقد بلغ نس

بانتهاء المشروع القومى للصرف الصـحى والوصـول بنسـبة المنـاطق            

، كذلك وصول المياه النقيـة إلـى جميـع          %١٠المحرومة من الصرف إلى     

وقد شمل العمل على    . مناطق القاهرة فضالً عن االهتمام بحماية البيئة التلوث       

  .ة نهر النيل من التلوثإغالق الفواخير بمنطقة مصر القديمة فضالً عن حماي

 : أنماط القضايا االجتماعية -٣

يجب أن نشير إلى أن تطبيق برامج اإلصالح االقتصادى قد أدى إلى            

آثار اجتماعية سلبية من حيث تراجع الخدمات العامة المقدمة للسكان وخاصة           

فى قطاعى التعليم والصحة بسبب تقليص اإلنفاق العام، وهو ما ينعكس سلباً            

محدودى الدخل ويؤدى بدوره إلى تزايد ظواهر الفقر والبطالـة بـين            على  

 . شباب الخرجين وما ترتب عليه من مشكالت وقضايا اجتماعية

أدى تطبيق برامج اإلصالح االقتصادى فى المرحلة االنتقالية إلى آثـار            

اجتماعية غير مواتية، ومن ثم تبدو الحاجة ملحة لدعم وإيجاد آليات تسهم فى             

رارية التنمية، ومعالجة الظواهر السلبية وتحقيق فرص مناسبة للعـيش          استم

وقد تم تنميط القضايا االجتماعية كما تناولتهـا صـفحة          . وتخطى حالة الفقر  

 . المحليات على النحو التالى
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 )٩(جدول رقم 

 يوضح أنماط القضايا االجتماعية لصفحة المحليات

 ة المئويةالنسب التكرار أنماط القضايا االجتماعية

 البطالة 

 األمية والفقر

 الصندوق االجتماعى

 العشوائيات واإلسكان

 المجتمع المدنى والجمعيات األهلية 

 التنمية البشرية 
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١١ 

٢١ 

١٣ 
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١٥ 
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  %١٠٠ ٩٦ المجموع

 

نجد تأكيداً مستمراً وملحاً من قبل القيادات       ) ٩(من معطيات الجدول رقم       
ة والتنفيذية على وضع ضوابط وحلول للقضايا االجتماعية، فمشـكلة          السياسي

من القضايا المثـارة، حيـث إن تطبيـق بـرامج           % ٢١البطالة بلغت نسبة    
اإلصالح االقتصادى أدى إلى آثار اجتماعية غير مواتية، نتيجـة إلغـاء أو             
تخفيض دعم السلع والخدمات وإعادة هيكلة المؤسسات والشـركات العامـة،        

ستغناء عن العديد من العاملين بها، كذلك زيادة األسعار نتيجة إعادة تقويم        واال
العملة وتراجع الخدمات العامة المقدمة للسكان مما أدى إلى تزايـد ظـواهر             

وتزايد البطالة بين الشباب المتعلمـين      % ١٣األمية والفقر حيث بلغت نسبتها      
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 العمل مما أصبح له انعكاسات      تعليماً عالياً وتعليماً متوسطاً ممن لم يسبق لهم       
اجتماعية خطيرة ، ولم تعد مخصصات التنمية فى الموازنة العامـة كافيـة             

 . لتلبية كل احتياجات المواطنين والتصدى لهذه المشكالت

ومن هنا تزايد االهتمام باآلثار االجتماعية لبرامج التصحيح االقتصادى          
 األخـذ بعـدة أسـاليب       فى تقارير وتصريحات مستمرة ومحاولة الوزارات     

، )٢٣(لتخفيف معاناة المتضررين ، وذلك بإنشاء الصندوق االجتماعى للتنميـة         
ومحاولة توفير الخدمات األساسية وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة فـى          

وكان الهدف األساسى   %. ٢٣محاولة لمكافحة الفقر والبطالة حيث بلغ نسبة        
عمل دائمة أو مؤقتـة سـواء فـى         للصندوق مكافحة البطالة وإيجاد فرص      

وتتضمن أهدافه أيضاً تطوير    . المشاريع العامة أو بتشجيع المشاريع الخاصة     
البنية المحلية من خالل تحسين الخدمات الصحية والتعليمية واالهتمام بالفئات          

 قد واجهه بعض    (*)والمناطق األشد فقراً ، إال أن الصندوق االجتماعى للتنمية        
قات منها المدخالت الغير مرغوبة فى أنشطته ، وصـعوبة          المشكالت والمعو 

التنسيق فى بعض األحيان مع جهات االختصاص ذات العالقـة بالمشـاريع            

                                           
 :ركز الصندوق االجتماعى على خمسة برامج (*)

 برامج األشغال العامة الذى يركز على إعادة تأهيل مرافـق الخـدمات العامـة     -١
 .يع كثيفة العمالةوغيرها من المشار

 برنامج تنمية المجتمع الذى يهدف إلى مساعدة األفراد على إنشاء مشـروعات             -٢
صغيرة مدرة للدخل وإلى تطوير الخدمات االجتماعية فـى المنـاطق األكثـر             

 .احتياجاً
 برنامج تنمية المشروعات ويهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة عن طريـق            -٣

 .تسهيالت ائتمانية مصرفية
 . برنامج التنمية المؤسسية لتقوية األجهزة الوسيطة المحلية واألهلية-٤
 برنامج التشغيل والتدريب الذى يستهدف تأمين فرص العمـل وإعـادة تأهيـل              -٥

 .العمالة
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 . المنفذة ومشاكل الروتين الحكومى فى أحيان كثيرة

%. ١٧أما فيما يتعلق بمشكلة العشوائيات واإلسكان، فقد بلغت نسـبتها            
قومية القضاء عليها حيث كـان بعضـها        وكانت تعتبر من أولويات الخطط ال     

الزاوية الحمراء وعين شمس بالقاهرة والمنيرة بإمبابة       (مركزاً ألحداث عنف    
، فضالً على أنها تعكس قدراً كبيراً من سـلبيات نمـط التنميـة              )فى الجيزة 

االقتصادية واالجتماعية، وتؤدى إلى تنامى ما يسـمى باالقتصـاد الخفـى            
أو االقتصاد الهامشى حيث تنمو أعداد كبيرة ممـن         كاالتجار فى الممنوعات    

وقد أشارت السلطات التنفيذية إلى أنهـا       . يؤدون أعماالً وخدمات غير منتجة    
تقوم بعمليات اإلحالل والتجديد وتوصيل المرافق فى إطار التخطيط العمرانى          
الشامل، وأنه سيتم تخصيص وحدات سكنية بديلـة وإعـادة اسـتخدام هـذه              

ى تشغلها العشوائيات، هذا فضالً عن االهتمـام بالتصـريحات          األراضى الت 
من وحدات مشروع إسكان الشباب والمستقبل وعددها       % ٩٠بتنفيذ أكثر من    

إال أننا  .  ألف وحدة سكنية، باإلضافة إلى مشروع مبارك إلسكان الشباب         ٩٠
فى الواقع الفعلى نجد أن مشكلة اإلسكان تعتبـر مـن المشـكالت الكبـرى               

بالشباب، وذلك ألن تخصيص الوحدات قد يأخذ مراحل معقدة فضالً          الخاصة  
 . عن األسعار المرتفعة التى ال تكون فى متناول الشباب

أما فيما يتعلق بالتأمينات والضمانات االجتماعية والتأكيد على تضـافر           
فقد بلغـت   ) الجمعيات األهلية التطوعية  (الجهود بين الدولة والمجتمع المدنى      

وظهر التأكيد من قبل القيادات على أن المنظمات األهلية تعتبر          . %١٥نسبة  
أما قضايا التنمية البشـرية بلغـت       . شريكاً أساسياً فى تطوير وتنمية المجتمع     

والمقصود بها األبعـاد االقتصـادية واالجتماعيـة للتنميـة أى           % ١١نسبة  
وتكمـن  . فيذيةاستراتيجيات التنمية البشرية كما حددتها القيادات والسلطة التن       
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فى إلقاء الضوء على أهمية المؤسسات فى تحسين األحوال البشرية، وكانـت       
السلطة القيادية دائمة التركيز على أن هذه المؤسسات ليست قاصـرة علـى             
الحكومة بجهازيها المركزى والمحلى، وأن التفاعل بين الدولـة والمجتمـع           

 . ة لحياة كريمةالمدنى هو اإلطار الذى تكمن داخله الظروف المهيئ

وعلى مستوى االهتمام بالقطاع الخاص فى السياسات العامـة الخدميـة            
برزت خصوصية القضايا الثقافية ، وفى هذا اإلطـار طرحـت اتجاهـات             
مختلفة حول دور القطاع الخاص وطبيعة العالقة بينه وبين الدولة، ومفهـوم            

واألبعـاد السياسـية    سيادة الدولة على القطاع الثقافى وخاصة التعليمى منه         
لقرارات السياسة التعليمية التى تعكس أهمية محاولة منافسة القطاع الخـاص           

 :ما يتضح من الجدول التالىوهو  ،وء القضايا الثقافيةـفى ض

 )١٠(جدول رقم 

 يوضح أنماط القضايا الثقافية لصفحة المحليات

 النسبة المئوية التكرار أنماط القضايا الثقافية والتعليمية
 تعليم حكومى
 تعليم خاص

 الدروس الخصوصية 
 ثورة االتصاالت والكمبيوتر

 األقمار الصناعية
 مشاريع ثقافية

 أخرى
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% ١١نالحظ فى الجدول السابق أن االهتمام بالتعليم الحكومى بلغ نسبة            
التربية والتعلـيم   (سير وفق خطط الوزارات     وذلك ألن الجامعات والمدارس ت    

وكانت األخبار والموضوعات داخل صـفحة المحليـات        . ومناهجها) العالى
تدور حول تطوير األبنية التعليمية بالمواصفات المالئمة والمرافق الالزمـة          
لممارسة األنشطة التعليمية والتربوية، سواء كان ذلك مـن خـالل تطـوير             

ها ، وذلك ألن حركة بناء المـدارس كانـت دون           حجرات الدراسة أو خارج   
المستوى المقبول مما ضاعف من عيوب األبنية المدرسية وكثافة الفصـول           

كذلك كانت األخبار تنشر حـول      . )٢٤(وتعدد فترات الدارسة بالمبنى التعليمى    
الزيارات المفاجئة من قبل القيادات للمدارس، واالجتماعات المسـتمرة مـع           

، عالى والقيادات الجامعية واللقاءات الطالبية داخل الجامعـات       وزير التعليم ال  
وللتأكيد على أهمية دور الجامعة المفتوحة من قبل وزير التعليم العالى وعلى            
توسيع قاعدة التعليم الخاص، ودعمه بالخبرات مشيراً إلى أنه يسـاهم فـى             

ث معاهد  وأشار إلى استحدا  . تخفيف جزء من العبء ويكمل العملية التعليمية      
خاصة تقدم دراسات فى مجاالت متطورة حديثـة فـى السـياحة والفنـادق              
والحاسب اآللى حرصاً من الوزارة على تشجيع التعليم الخاص، واالشـتراك           

كذلك كان التأكيد من قبل وزارة التعلـيم        . واإلسهام فى تقديم الخدمة التعليمية    
هـو  " بـارك كـول   م"على أن التعليم الفنى هو مستقبل مصر، وأن مشروع          

السبيل لتطوير هذا النوع من التعليم وحل مشـكلة البطالـة بـين خريجـى               
إال إننا يمكن أن نعتبره أحد روافد التمايز الطبقى حيث يمثل           . المدارس الفنية 

تعليماً للفقراء يتجنبه أبناء الطبقة العليا والشرائح العليا من الطبقة الوسـطى            
أمـا فيمـا يتعلـق بالـدروس        .  الخـاص  فى ظل التوسع فى التعليم العالى     

الخصوصية والتى وردت فى تصريحات الوزارات والقيـادات فقـد بلغـت            
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، مع التأكيد من قبل المسئولين بالقضاء عليها وبإقامة مجموعات        %١٠نسبتها  
تقوية سواء فى الجامعات أو المدارس، وفرض العقوبات والضرائب على من           

 . ازالت مستمرة حتى اآلنيقومون بها إال أن هذه الظاهرة م

وفيما يتعلق بثورة االتصاالت وخاصة اإلنترنت فهناك تأكيد مـن قبـل             
السلطة القيادية والسلطة التنفيذية علـى ضـرورة اللحـاق بهـذا التطـور              
التكنولوجى الذى شق طريقه بقوة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة وعلـى           

متضـمناً ضـرورة    % ٢٠سبته  رأسها الواليات المتحدة األمريكية وبلغت ن     
اللحاق بركب الدول المتقدمة، كذلك متابعـة االبتكـارات التقنيـة الحديثـة،             
وتكثيف التعاون بين أجهزة الثقافة والتعليم، واستحداث اآلليات  التى تكفـل            
تنسيق التحرك فيما بينهما تحقيقاً لبناء شخصية اإلنسان المصـرى والحفـاظ            

خال مادة الكمبيوتر فى المدارس والجامعـات،       وبدأ التحرك بإد  . على هويته 
كذلك التأكيد من قبل السياسات على متابعة كل جديد فـى عصـر الفضـاء               
وثورة المعلومات بحيث نعد أنفسنا ووطننا للتعامل مع هذه المتغيرات بكفاءة           

وقد دخلت مصر عصر التليفزيون الفضائى وبلغـت نسـبتها          . أخذاً وعطاء 
وهـى القنـاة    ( فضائية عربية فى المنطقة العربيـة       بإطالق أول قناة    % ٢١

 القنـاة   -قناة النيل الدوليـة     ( ومن ثم تعددت القنوات     ) الفضائية المصرية   
إلى أن تم إطالق القمر     ) الفضائية المصرية الثانية وقنوات النيل المتخصصة       

 مـن قاعـدة اإلطـالق       ١٩٩٨ إبريل   ٢٨الصناعى المصرى نايل سات فى      
بجوايانا الفرنسية بأمريكا الالتينية، وهـو أول قمـر صـناعى           بمدينة كورد   

يستخدم تقنية اإلرسال الرقمى المضغوط الذى يتيح ضغط عدد من القنـوات            
التليفزيونية على القناة القمرية الواحدة تصل إلى سبع قنـوات مضـغوطة،            

 قناة تليفزيون باإلضـافة إلـى       ٨٤وبالتالى تبلغ قنوات البث الرقمى المتاحة       
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 . )٢٥( قناة إذاعية مصاحبة٤٠٠إمكانية بث 

حيث إن صفحة   % ٢٢أما فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية فقد بلغت نسبتها          
المحليات لم تكن تتعرض لجميع المشاريع الثقافية والسياحية علـى مسـتوى            
جمهورية مصر العربية، وذلك ألن جريـدة األهـرام تخصـص صـفحات             

ومن خالل تحليل المضـمون  .  ثقافية وفنية  أسبوعية للسياحة وصفحات يومية   
نجد أن اهتمام صفحة المحليات من الناحية الثقافية يدور حول المشـروعات            

، وافتتـاح   "مشروع القراءة للجميع  "القومية التى تتبناها السيدة سوزان مبارك       
المكتبات، والتأكيد المستمر على برامج محو األمية وإتاحة الفرصة المتكافئة          

فى الحصول على حقهن المشروع فى التعلـيم، واالهتمـام بـالمرأة            لإلناث  
والطفل، والقضايا والخطط القومية للنهوض بدور المرأة وخاصـة المـرأة           
الريفية فى التنمية والعطاء باعتبارها دعامة أساسـية لالسـرة المصـرية،            
والتأكيد المستمر على أن الدستور المصرى يحقق المسـاواة بـين الرجـل             

كان تركيز القيادة أيضاً على الخـدمات الصـحية والتأكيـد علـى             . ةوالمرأ
ضرورة توفير تلك الخدمات لمحدودى الدخل والفقراء بصفة خاصة بـدون           
مقابل، ألن أشكال التمويل للقطاع الخاص قد برز فى مجال الخدمات الصحية            
بالرغم من أن أجهزة وزارة الصحة تعتبر هى المسئولة عن توفير الخدمات            

 .لصحية المجانية لكل أفراد المجتمع المصرى بدون استثناءا

 : أنماط القضايا الصحية والبيئية -٤

ويمثل اإلنسان أحد العوامل الهامة فى النظام البيئى ويمثل تلوث البيئـة             
مشكلة من أكبر وأخطر مشاكل هذا العصر ومن أكثرها خطورة على مستقبل            

لتى يواجهها األفراد فى هذا القرن تختلف       حياة األفراد ، ولكن مشاكل البيئة ا      
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ومن . عن المشكالت البيئية التى واجهها األفراد خالل آالف السنين الماضية         
ثم نجد أن صفحة المحليات قد تعرضت ألنماط مختلفة من القضايا الصـحية             

 . والبيئية كما يتبين من الجدول التالى

 )١١(جدول رقم 

 يئية يوضح أنماط القضايا الصحية والب

 النسبة المئوية التكرار قضايا صحية وبيئية

 خدمات صحية مجانية

 تأمين صحى

 دعم الدواء

 دعم المستشفيات الحكومية

 التطعيمات

 رعاية الطفولة واألمومة

 خدمات بيئية 

 خدمات المياه

 خدمات الصرف
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لمتأمل لمعطيات الجدول السابق يجد أن الخدمات الصـحية المجانيـة     وا 
حيث التأكيد المستمر على تـوفير العـالج مجانـاً لغيـر            % ١٥بلغت نسبة   

القادرين، وخاصة فى مجاالت القلب المفتوح، والعمود الفقـرى ، واألورام ،            
لغت وصحة األم والطفل ، والتأكيد على توافر خدمات التأمين الصحى التى ب           

، باإلضافة إلى التصريحات من قبل القيادات بأن هنـاك أمـاكن            %١١نسبة  
شاغرة بمستشفيات التأمين الصحى الستقبال مرضى الفشل الكلوى المحولين         

إال أن بعـض اآلراء تنـادى       . من القومسيون الطبى للعالج على نفقة الدولة      
لمادية لنظام  بضرورة البحث عن وسائل لمشاركة األفراد فى تحمل األعباء ا         

التأمين الصحى على أساس اختيارى مع تدرجه إلى نظام جبرى، ألنه يعتبر            
من أهم المجاالت التى البد أن يشترك فيها القطاع العام مع القطاع الخـاص              

% ١٣أما قطاع الدواء أو دعم الدواء فقد بلغ نسـبة           . فى توفير خدمة صحية   
وحـدات قطـاع الـدواء    من األخبار المنشورة فى صـفحة المحليـات ألن       

االقتصادية تتمتع باالستقالل الذاتى فى ضوء القوانين المنظمة، وبه شـركات   
مشتركة وشركات خاصة ويخضع التفاقية الجات واالتجـاه نحـو القطـاع            

مـع التأكيـد    % ١٠الخاص، أما دعم المستشفيات الحكومية فقد بلغ نسـبة          
وتقديم خدمات متميزة كمـا     المستمر من قبل القيادات على التجهيزات الطبية        

) المؤتمر الدولى األول لجراحة عظـام األطفـال       (أشار بذلك وزير الصحة     
تحت رعاية السيدة سوزان مبارك، وذكر كذلك بأن الدولة توفر العالج مجاناً            

ورعايـة  % ١٤أما فيما يتعلق بالتطعيمات فقد بلغت نسـبة         . لغير القادرين 
هتمام بتطوير المراكـز والوحـدات      حيث اال % ١٠الطفولة واألمومة بلغت    

الصحية المتميزة التى تقدم خدمات مجانية وإعادة تخطـيط هـذه الخـدمات             
وفيما يتعلق بالخدمات البيئية فقد     . الصحية ببرامج اجتماعية واقتصادية أخرى    
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وكانت أغلبها تتناول التحديات البيئية واالقتصـادية لمدينـة         % ٦بلغت نسبة   
ختلفة للحد من التلوث البيئى والمجهودات التـى تبـذل          القاهرة واألنشطة الم  

 %. ١٣لمعالجة مياه الصرف وتنقية مياه الشرب وبلغت نسبتها 

ولكى تقوم الدراسة بتحليل األبعـاد الشـكلية والموضـوعية لصـفحة             
المحليات، فقد حاولت الوقوف على أنماط القيم داخل المجتمع المصرى وهو           

 .   النقطة التالية فىتفصيل الحديث عنهتم ما 
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 أنماط القيم كما تعكسها صفحة المحليات: ثامناً

لجأت الدراسة إلى تصنيف أنماط القضايا المنشورة إلى وحدات قابلة 
للعد والقياس للوقوف على أنماط القيم الصريحة أو الضمنية، وذلك لتحقيق 

 .األهداف األساسية للدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فالقيمة فى التحليل   . ن عدة مختلفة كل االختالف    القيمة هى كلمة ذات معا     
اإلحصائى لمجموعات البيانات الكمية تعنى مجموعة النقاط أو الرقم الذى تم           

أما فى  . رصده لمتغير معين فى حالة بعينها، فهى فى هذه الحالة مقدار رقمى           
علم االقتصاد فقد أوضحت نظرية قيمة العمل أنه يتمثل فى السلع التى يـتم              

وفـى بحـوث    . دلها تبعاً لكمية العمل المكون لها والداخل فـى إعـدادها          تبا

 جريدة األهرام

 فئات المضمون
 صفحة 
 المحليات

 ةيحصقيم فية وتعليميةقيم ثقا قيم اجتماعية قيم اقتصادية قيم سياسية
 ةيئيبو

 قيم كونية
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االتجاهات تعنى القيم واألفكار التى يؤمن الناس بها فيما يتصـل بالسـلوك             
األخالقى أو السلوك المالئم وما هو خطأ وما هو صواب أو مرغـوب فيـه               

فـإن  أما فيما يتعلق بالقيم كنوع من البيانـات االجتماعيـة           . ومرغوب عنه 
العلماء يميزون عادة بين القيم التى تتسم بأنها قوية وشبة مسـتمرة وعميقـة              
التأثير وتمثل استعداداً كامناً فى بعض األحيان واالتجاهات التى تتسم بأنهـا            

وبإمكان المجتمـع   . سطحية نسبياً وتحوى آراء ووجهات نظر شديدة التعبير       
يدة التنوع فى داخله ، وذلك      اإلنسانى أن يتخيل فى العادة وجود اتجاهات شد       

فى الوقت الذى يتطلب فيه هذا المجتمع قدراً من التجانس واالتساق فى القيم             
التى يؤمن بها أفراده، األمر الذى يعنى توفر ذخيرة مشتركة من القيم الشائعة             

  .التى تعمل على صياغة اإلجماع االجتماعى والسياسى

قيم ودورها فى توجيه سلوك     ومن منظور سوسيولوجى كان االهتمام بال     
األفراد والجماعات والبناءات االجتماعية مؤثراً سواء على مستوى الـرؤى          

كـارل  "النظرية أو المعالجة المنهجية ابتداء من إسهامات الـرواد األوائـل            
ماركس، ماكس فيبر ، أميل دوركايم، تاكلوت بارسوتر وغيـرهم، ويرتكـز          

 . )٢٦(ظور ارتباطها بالقيم األخرىاالهتمام السوسيولوجى بالقيم من من

وحيث أن الدراسة التى نحن بصددها تحاول إبراز القيم على المسـتوى             
المجتمعى كما تعكسها صفحة المحليات فى ضوء أبعاد القضـايا السياسـية            
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والبيئة، فقد حاولـت         

لضمنية لصفحة المحليات فى ضوء التحوالت التى       تحليل األبعاد الصريحة وا   
نحـو  ) ٢٠٠٠-١٩٩٩(يمر بها المجتمع المصـرى فـى الوقـت الـراهن            

خصخصة االقتصاد والخدمات وإجراءات التكيفات الهيكلية الشاملة التى بدأت         
، حيث بدأ اإلعالم يلعب دوراً هاماً لصالح الثقافة األمريكيـة           ١٩٩١منذ عام   
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ونية وبدأ يحتوى مضامين خفية، ولم يعد اإلعـالم آليـة           فى إطار القرية الك   
وفـى  . لتأكيد الثقافة والقيم القومية، ولكنه أضحى سالحاً لثقافات وقيم غربية         

هذا اإلطار سوف نفصل الحديث عن أهم القيم التى تم تحليلها مـن خـالل               
 .صفحة المحليات بالجريدة القومية األهرام

 : كما تعكسها صفحة المحلياتم السياسية القي-١

م السياسية كل ما يعتبر جديراً باهتمام السلطة السياسية والتدبير          تعنى القي  
الحكيم فى عواقب األمور والجهات التى تضع السياسة بهدف يرتبط بإطـار            

وبما أن هناك تجليات سياسية للعولمة      . )٢٧(العمل التنفيذى لتحقيق هذا الهدف    
والتعدديـة  من أبرزها سقوط الشمولية والسلطوية والترويج للديموقراطيـة         

السياسية واحترام حقوق اإلنسان، فقد تم تنميط القيم السياسية كمـا تعكسـها             
  .صفحة المحليات

أن القـيم السياسـية كمـا       ) ١٢(يدرك المتأمل لمعطيات الجدول رقـم        
إال أن هناك   .  قيمة سياسية  ١٢عكستها صفحة المحليات قد برزت من خالل        

والتعامـل  . نية فـى ذات الوقـت     مجموعة من القيم ذات طبيعة محلية وكو      
السياسى مع العولمة ال يعبر عن سياسات العجز بقدر ما يعبر عن سياسـات              

والحكومة فى هذا   . وهى التكيف مع العولمة   % ١٨التكيف، حيث بلغت نسبة     
اإلطار العولمى الجديد تطبق كثيراً من السمات التى يطلق عليهـا الـبعض             

راء تنظيم عمل الحكومة، ووفقاً للخطوط التى       سعياً و " اإلدارة العامة الجديدة  "
. تسير عليها حكومة األعمال مما يترتب عليه وهن سلطة الدولة وشـرعيتها           

وقد أدى هذا التحول إلى ضعف سلطة الدولة وبروز إعـادة إنتـاج نطـاق               
 ، %١٧ة ـة بنسبـالهيمنة وتقديمه فى صورة جديدة، حيث برزت قيم الهيمن
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 )١٢(جدول رقم 

 السياسية كما تعكسها صفحة المحلياتالقيم 

 %النسبة المئوية  التكرار القيم السياسية

 التكيف

 الهيمنة

 التحرر

 الديمقراطية

 التعددية

 الشرعية الوطنية

 السيادة

 االستقاللية

 العدالة

 الحقوق

 الواجبات

 السالم
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وذلك بسبب الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة ومجلس األمـن وإصـدار            
قرارات باسم الشرعية الدولية لحصار بعض الشعوب، مثل حصار الشـعب           

 . العراقى والشعب الليبى واتخذت لتحقيق ذلك بعض اآلليات كاالضطهاد

حدة وفى هذا اإلطار حاول بعض أقباط المهجر االستعانة بالواليات المت          
األمريكية لحل مشاكل األقباط المصريين، وقد كان موقف األنبا شنودة مـن            
هذه التحركات يعكس التراث العريق لوطنية الكنيسة المصرية، ألنه رفـض           
رفضاً قاطعاً أى تدخل أجنبى أو أمريكى على وجه الخصوص فـى مجـال              

ل التحليل  ومن خال . العالقة التاريخية بين المسلمين واألقباط فى مصر خاصة       
برزت آلية المراقبة خاصة فيما يتعلق بالجدل الدائر حول مشـروع قـانون             
يتعلق بإنشاء مكتب فى البيت األبيض لمراقبة االضطهاد الـدينى، وفـرض            
مستويات من العقوبات االقتصادية فى ضوء قانون التحرر، حيث بلغت نسبة           

 إسالمية أخـرى    خاصة التحرر الدينى فى السودان وبلدان     % ١٠قيم التحرر   
ومن ثم برزت ازدواجية المعايير بشكل واضح تمام الوضوح فـى           . والصين

حاالت تصدى الواليات المتحدة األمريكية لمخالفة الحكومـات العتبـارات          
إذ نجدها تتغاضى عن مخالفات الدول      % ١٣الديموقراطية حيث بلغت نسبتها     

، وتركز علـى الـدول    التى تربطها بها مصالح استراتيجية وأبرزها إسرائيل      
 . األخرى

شعارات الديموقراطية وقيم التعددية التى بلغت      العولمة السياسية   ترفع  و
واحترام حقوق اإلنسان والتعددية السياسية المتمثلة فـى تعـدد          % ١٠نسبة  

األحزاب فى مصر، وبالتالى فالنظم السياسية العربيـة معرضـة ألن تفقـد             
بل قد تتعـرض لجـزاءات يطبقهـا        . يةشرعيتها فى ظل هذه المعايير الكون     

المجتمع الدولى إذ ازدادت قدرته على التدخل فى الشئون الداخليـة للـدول،             
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حيث إننا نجد أن المبادئ المعترف بها دولياً وتبدو وكأنها مكونات ألنظمـة             
ونماذج الشرعية والتى بدونها ال يمكن للنظام الـدولى أن يقـوم هـى قـيم                

وهى تعتبر سيادة الدولة جزءاً بارزاً      %. ٧لغت نسبة   الشرعية الوطنية التى ب   
فيها وذلك ألن احترام حقوق اإلنسان يعد ضرورياً للشـرعية الديموقراطيـة           

وكان %. ٦المتعلقة بشرعية النظام الدولى، ومن ثم برزت قيم السيادة بنسبة           
تركيز الخطاب السياسى على هذه القيمة والقيم الديمقراطية الخاصـة بهـذه            

وخاصة % ٤يادة مع اإلصرار على أهمية قيم االستقاللية التى بلغت نسبة           الس
استقاللية الفرد وأهمية حقوق اإلنسانية وقيم العدالة التى بلغت هى األخـرى            

، ثم التأكيد المستمر على الحقوق والواجبات حيث بلغت نسبة قـيم            %٤نسبة  
الدوليـة تكـون    ولكننا نجد أن قيم العدالة      %. ٤والواجب نسبة   % ٣٢الحق  

متأرجحة ومتضاربة ومتذبذبة وذلك لوجود هويات مختلطة للنظـام الـدولى           
المعاصر واآلليات المستخدمة للتأثير على صانعى القرار، ومن ثم نجـد أن            

ألن المنظمات الدولية دائماً تعرف قيم السالم بقيم        % ٦قيم السالم بلغت نسبة     
لآلمال وافتقار هذه المنظمات التخاذ     ومع ذلك فإننا نجد نتائج مخيبة       . العدالة
وقد ظلت القيادة المصرية دائمة التأكيد على قيم السالم القـائم علـى          . القرار

 . العدل والمساواة بين الشعوب وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير

ومن ثم ومن خالل تحليل مضمون القيم السياسية نجد أن هناك تقاربـاً              
سياسية المختلفة فى اتجاهاتها األساسية، وأن التجانس فى        ملحوظاً بين النظم ال   

ويمكـن  . القيم واضح من خالل التمسك بمبادئ الرأسمالية والديموقراطيـة        
القول إنه مما الشك فيه أن هناك إجماعاً مـن الدراسـات وآراء المفكـرين               
والسياسيين على وقوع تغيرات كبرى فى مجال السياق الذى تمـارس فيـه             

غير أنه من ناحية أخرى كان هناك فقد واضح لالتجاه الذى يـرى             السياسة،  
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بل إن هـذا االتجـاه      . أن العولمة هى أساس التغير والمتحكمة فى اتجاهاته       
النقدى يؤكد أن العولمة إذا كانت تمثل مخاطر من أى نوع فهى فـى نفـس                

 . )٢٨(الوقت تقدم فرصاً أمام صانع القرار، فى إمكانه استخدامها لتحقيق أهدافه

إال أن المفهوم التغريبى للتنمية واعتبار أن التصنيع أساس التنمية أصبح            
أساس التقدم أو النتيجة المنطقية بعد ربط التقدم الذى أحرزه الغرب بالصناعة            
فقط، والذى يتحول التصنيع بمقتضاه إلى محرك التنمية الوحيد فـى الـدول             

ة أو المصنعة، إال أننـا نجـد أن         الغربية المتقدمة التى تعرف بأنها الصناعي     
الدول العربية أو دول العالم الثالث تقع تحت تأثير مجموعة مـن العوامـل              

 :الرئيسية التى تقترن بالنموذج التاريخى للرأسمالية فى الغرب وهى

 الديموقراطية البرلمانية فى المستوى السياسى، وما يعنيه ذلك مـن           -١
والتعددية السياسية والتـداول السـلمى      احترام لحقوق اإلنسان بصفة عامة،      

 .للسلطة

 قاعدة إنتاج مادى ضخمة تتطور باستمرار معتمدة فى ذلـك علـى             -٢
 .قاعدة علمية وتقنية بالغة التعقيد

 العدل االجتماعى، فالدولة تحصل الضريبة التصاعدية واشـتراكات         -٣
خـدمات  أصحاب األعمال فى التأمينات االجتماعية لتوفر لمجمل المواطنين         

التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتؤمنهم ضد البطالة والعجز عن العمـل           
 .)٢٩(والمرض والشيخوخة

فإذا لم يتوفر فى أى مجتمع واحد من هذه األسس، فإنه لن ينجح فى              
فما هى إذن القيم االقتصادية كما برزت من خالل تحليل          . تطوره الرأسمالى 

 :صفحة المحليات على النحو التالى
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 :كما تعكسها صفحة المحليات القيم االقتصادية -٢

 االقتصـادى المعاصـر أن   -من الحقائق اليقينية فى البحث االجتماعى    
العالم يشكل نسقاً رأسمالياً متكامالً، يشهد تنوعاً فى أبنيته الثقافية والسياسية،           
 ولكنه يحكم بنمط إنتاج واحد هو اإلنتاج الرأسمالى الذى يقوم علـى تقسـيم             

دولى للعمل تخترقه أشكال من التبادل غير المتكافئ بين مركز النظام وبـين             
والقيم االقتصادية تعبر عن األهميـة االقتصـادية التـى          . أطرافه ومحيطاته 

ويميز رجال االقتصاد بين    . يضعها الفرد أو المجتمع على سلعة أو خدمة ما        
 أو الخدمة من حيث      ويقصد بها أهمية السلعة    use-valueالقيمة االستعمالية   

إنها تشبع حاجة من ينتجها ويستخدمها فى تحقيق هذا اإلشباع أو من يحصل             
 التى تعبر exchange valueعليها من أجل الغرض ذاته، والقيمة التبادلية 

عن العالقة بين السلعة التى ينتجها شخص ما والسلع األخرى التـى ينتجهـا           
 . سواه

يجد أن القيم االقتصادية تنقسـم      ) ١٣(المتأمل لمعطيات الجدول رقم     
 قيم فرعية، وأن أبرز القيم التى أسفر عنها تحليل المضمون هى قـيم              ٩إلى  

وكانت هذه القيم مـن أبـرز التجليـات    %. ١٩التربح أو الربح فبلغت نسبة      
االقتصادية للعولمة، حيث تتضح معالم القيمة فى ضـوء تزايـد االعتمـاد             

ول على مستوى العالم ووحدة األسـواق الماليـة         المتبادل بين اقتصاديات الد   
وبرزت قيم االسـتهالك    . والنقدية، وفتح الحدود أمام التجارة الحرة بال قيود       

حيث سيادة وصياغة نمط اسـتهالكى عـالمى يؤكـد التـأثير            % ١٦بنسبة  
م الذى أحدثته العولمة فى مجال تغيـر األذواق والعـادات، وحيـث             ـالحاس
المى من رموزه الكوكاكوال من ناحية ومنتجـات        وء سوق استهالكى ع   ـنش

 . )٣٠(ز من ناحية أخرىدماكدونال
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 )١٣(جدول رقم 

 القيم االقتصادية كما تعكسها صفحة المحليات

 %النسبة المئوية  التكرار القيم االقتصادية

 التربح

 االستهالك

 اإلنتاج

 الكفاءة

 المنافسة

 االعتمادية

 الفاعلية

 الشفافية

 المواجهة
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خاصـة وأن   % ١٣كذلك نجد أن قيمة اإلنتـاج قـد بلغـت نسـبة             
الممارسات االقتصادية كانت تركز على العمليات الجوهرية فـى مجـاالت           
إنتاج الثروة وتخصيص الموارد وخصوصاً فى ميادين أسواق العمل ومكـان       

وخاصـة التركيـز علـى      % ١٠قيم الكفاءة قد بلغت نسبة      ونجد أن   . العمل
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% ١٢الكفاءة فى أداء الخدمة، وذلك من خالل قيم المنافسة التى بلغت نسـبة     
واتضحت من خالل تشجيع المشاريع الصغيرة لتصبح أساس االقتصاد وبداية          

وخاصة االعتمـاد علـى     % ٩التحول فى القوة واالعتمادية التى بلغت نسبة        
كمـا  . لصغيرة بعيداً عن الشركات الدولية التى تمثل تهديداً للبيئة        المشاريع ا 

وهى تتضح من خالل التركيـز علـى تقـديم          % ١٠بلغت قيم الفاعلية نسبة     
وبلغت قيم الشـفافية    . خدمات أكثر فاعلية وجودة خاصة التى تقدم للجمهور       

 بمعنى حق كل مواطن فى الوصول للمعلومات الحقيقية وليست المزيفة،         % ٦
وبـرزت مـن خـالل      % ٥وذلك من خالل قيم المواجهة التى بلغت نسـبة          

إضرابات العمال نتيجة خصخصة الشركات والمصانع، والتى أسفرت عـن          
 .االستغناء عن عدد كبير منهم

وهناك آليات متعددة استحدثت على الصعيد االقتصادى منها الدينامية         
ا القدرة على التطـوير     والحركية وخاصة فى عوامل اإلنتاج، وأهم عامل فيه       

التكنولوجى ومرونة الجهاز اإلنتاجى مما أسفر عن تغير فى شروط التبـادل            
إن االستثمار الذى يتم فى دول العالم       . التجارى لصالح االقتصاد األكثر تقدماً    

الثالث ومنها مصر هو صناعات التجميع التى ال تقدم قيمة مضافة محسـوبة             
 آلية إلعادة توزيع الدخل والثروة وتمثل تبديـداً         باألسعار العالمية، إنما تمثل   

ومن ثم نجـد أن الفكـرة األساسـية         . للمدخرات القومية دون زيادة اإلنتاج    
المحورية للتحوالت التى تشهدها مصر أن العولمة تدار من خالل السياسات           
االقتصادية والتفاعالت المالية والضغوط السياسية لمجموعة متنوعـة مـن          

هؤالء الفاعلون يضمون دوالً وشركات ومؤسسات دوليـة، أمـا          و. الفاعلين
الدول فهـى الدول المتقدمة التى وصل فيها التطور التكنولوجى إلى أقصاه،           
وفى مقدمتها الواليات المتحدة األمريكيـة، واليابـان، وألمانيـا، واالتحـاد            
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ـ      . األوروبى باعتباره كتلة واحدة    اط وأما الشركات فهى الشركات دولية النش
التى برزت قوتها االقتصادية ووصلت اآلن إلى السيطرة على نسبة عالية من            

وهناك أخيراً المؤسسات الدولية الكبـرى وأبرزهـا        . الدخل القومى العالمى  
البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومنظمة التجارة الدولية التـى سـتلعب      

تها المعلنة، وفى ضوء    الدور الحاسم فى مجال العولمة االقتصادية بحكم سياس       
اآلليات القانونية الملزمة للدول التى وقعت على معاهدتها، والتـى تتضـمن            

وقد شكلت العولمة نسقاً مـن      . جزاءات اقتصادية رادعة لمن يخالف قواعدها     
القيم الكونية من خالل اآلليات االقتصادية فهناك اتجاه صاعد يضـغط فـى             

 .خالقية الكونيةسبيل صياغة نسق ملزم من القواعد األ

 : القيم الكونية وآلياتها كما تعكسها صفحة المحليات-٣

 باألساس حول   Globalizationيدور جوهر الخالف حول العولمة      
مشكلة الثقافة الكونية والخصوصية الكونية، ذلك أنها بحكم آلياتها االقتصادية          

 الـدول،   والتى تتمثل أساساً فى االعتماد المتبادل بين اقتصـاديات مختلـف          
ومذهبها األساسى وهو حرية السوق، وتحرير التجارة مـن كافـة القيـود،             
والخصخصة، وتدعيم حرية رؤوس األموال فى التدخل عبر الحـدود بغيـر            

 . أفرزت عدداً من القيم)٣١(حواجز، وتشجيع االستثمارات األجنبية

أن القيم الكونية تمثلت فى عدد مـن القـيم          ) ١٤(رقم  يظهر الجدول   
رعية وكان أبرز القيم التى أسفر عنها تحليل المضمون هى قيم التملك التى             الف

، حيث ركزت العولمة على قيم التملك التى كانت منذ نشأة           %٢٦بلغت نسبة   
الرأسمالية القاعدة التى توجه سلوك البشر فى المجتمعات الفردية، وهى تملك           

حيـث  % ١٦بنسبة  كذلك برزت قيم االندماج     . الشركات واألسهم والعقارات  



٧٨ 

 

االندماج بين كل من تكنولوجيا االتصال والمعلومات وظهور ما يعرف باسم           
وقد يكون من مخاطرها ظهور نخبويـة إعالميـة         . االتصال متعدد الوظائف  

 حيث تستأثر جماعات معينة، أو بالد معينـة  Information elitismجديدة 
 بالد أخرى فى    -لوسائل   لعدم توافر ا   -بالمعلومات فى الشمال، وتحرم منها      

ومن ثم  . الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الواردة على شبكة اإلنترنت        
وهو مـا يتعلـق بالمخـاوف       % ١٧نجد أن قيم الخصوصية قد بلغت نسبة        

السائدة فى دول الجنوب من أن اإلنترنت قد يكون أداة لهيمنة الثقافة الغربية             
ات المحلية ويـؤثر علـى الخصوصـية        مما قد يعود بالسلب على نمو الثقاف      

 . الثقافية

 )١٤(جدول رقم 

 القيم الكونية كما تعكسها صفحة المحليات

 %النسبة المئوية  التكرار القيم الكونية

 التملك

 االندماج

 الخصوصية

 توطين التكنولوجيا

 االحتكارات

 كفالة
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حيـث إن االسـتفادة     % ١٨م توطين التكنولوجيا بنسبة     لقد برزت قي  
القصوى من اإلنترنت فى مصر كما أشار بذلك الخطاب السياسـى تتطلـب             
تنمية بشرية مستدامة، وفتح الطريق أمام ثورة ثقافية شاملة حتى تنطلق قوى            
اإلبداع فى ظل حرية كاملة للتعبير والتفكير تمارس التطوير االقتصادى من           

حيث برزت  % ١٥أما قيم االحتكارات فقد بلغت نسبة       . ج عصرى خالل نموذ 
متغيرات عالمية جديدة تتحكم فى قيم السوق بغض النظر عن مشكلة الحدود            

وأصبحت الواليات المتحدة لها اليد العليا فـى رسـم السياسـات            . الجغرافية
الخارجية للدول وفى تحديد مصالحها القومية وفى صـياغة بـرامج األمـن             

أما فيما يتعلق بقيم الكفالة فقد برزت من خالل التشريعات التى كان            . القومى
حيث تريد أمريكا أن تفرض وصايتها      % ٨يعدها الكونجرس األمريكى بنسبة     

على دول العالم فى أدق شئونها الخاصة بالعالقات بين أتباع األديان المختلفة            
ة وغير مشـروعة  باستخدام سالح العقوبات االقتصادية، وبصورة غير قانوني     

 .وغير مسبوقة فى العالقات بين األمم، وقد تجلى ذلك فى دولة العراق

ولكى يكون انفتاح العالم العربى على السوق الدولية وتبنـى القـيم            
الدولية مجزياً البد من إصالح المنظومات الحالية وتحديثها وتعميقها، وإنشاء          

وفير المشـروعات لصـالح     شبكات ديناميكية تربط بين األجهزة المالية، وت      
ومن خالل الدراسة الحالية اتضح أن االتجـاه إلـى          . التنمية الشاملة والعادلة  

السوق الحرة لم يساعد على االنتعاش فى مصر، وأن إعادة الهيكلة كانت من             
التغيرات االقتصادية الجذرية ذات التكلفة االجتماعية الباهظة المتمثلـة فـى           

ة النخفاض الدخل الفردى واألجور وارتفـاع       انخفاض مستوى المعيشة نتيج   
ونعلم أن اإلصالح االجتماعى    . نسبة البطالة وانخفاض نوعية الخدمات العامة     

ومن ثم نعـرض للقـيم      . مرتبط ارتباطاً وثيقاً باإلصالح االقتصادى والمالى     
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 :المحليات صفحة مضمون تحليل عنها التى أسفر االجتماعية

 :كسها صفحة المحلياتكما تع القيم االجتماعية -٤

القيم االجتماعية هى صفات يفضلها أو يرغب فيها األفراد فى ثقافـة            
معينة، وتتخذ صفة العمومية بالنسبة لجميع األفراد، كما يتضح من موجهات           

والقيم االجتماعية التى عكستها صفحة المحليـات       . السلوك أو تعتبر أهدافاً له    
ثقافة خاصة لهذه الفترة ال تكشف عـن        فى الفترة الزمنية للدراسة تعبر عن       

القيم االجتماعية المتعارف عليها كالمساعدة والتعـاون والوفـاء واالحتـرام           
 .، ولكنها كشفت عن قيم خاصة بثقافة االختراق اإلعالمى)٣٢(والكرامة واأللفة

 )١٥(جدول رقم 

 أنماط القيم االجتماعية كما تعكسها صفحة المحليات

 %النسبة المئوية  معدل التكرارىال القيم االجتماعية

 الفردية

 االلتزام

 المصلحة الشخصية

 اإلنجاز الشخصى

 العقالنية
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أن القيم االجتماعية التـى كشـفت عنهـا         ) ١٥(الجدول رقم   يكشف  
ة الدراسة الحالية هى قيم فردية فى مجموعها حيث بلغت القيم الفرديـة نسـب           

فاتجاه الفردية الذى يعبر عن اهتمامات وميول الفرد ونموه الشخصى          %. ٥٧
يكتسب أهمية أكبر على حساب الجماعة، حيث نجـد أن قـيم االلتـزام قـد         

 بينما زادت أهميـة قـيم     % ١٤انخفضت معدالتها وبلغت فى الدراسة نسبة       
ة وأصبحت هى القوة المهيمنة السائد    % ١٥المصلحة الشخصية وبلغت نسبة     

كذلك نجد أن استقاللية الفرد واإلنجاز الشخصى الـذاتى يـأتى           . فى المجتمع 
% ٥، وبلغت العقالنية نسـبة      %٩على حساب الواجبات وااللتزام وبلغ نسبة       

حيث أصبحت التنمية الذاتية والسعادة الشخصية هى المعيار األول واألخيـر           
 Wood andوقـد أطلـق   . والفيصل الذى يحكم اتجاهات الفرد وأعمالـه 

Zucher على هذه القواعد، قواعد أخالقيات اإلشباع حيـث تكـون           ١٩٨٨ 
وتعتبر هذه أحد   . األولوية المطلقة الستقاللية الفرد واإلنجاز الشخصى الذاتى      

المخاوف الرئيسية التى يخشـاها مؤيـدو مـا يسـمى بنظريـة الجامعيـة               
)Communitarian(        جتماعية ، فقد أشاروا إلى أن هناك صالت وارتباطات ا

وبناء على ذلك فإن المجتمع هو الـذى        . هى التى تتولى تحديد شخصية الفرد     
يشكل األفراد الذين هم جزء فيه، والطريقة الوحيدة لحل مشـكلة المجتمـع             
الحديث القائم على الفردية هى إعادة بنـاء نظـام أخالقـى متماسـك فـى                

 . )٣٣(المجتمع

فى أنماط القيم والمعـايير     ويتضح مما سبق أن هناك تغيراً اجتماعياً        
التى تؤثر فى سلوك األفراد والتى تحدد مكاناتهم وأدوارهـم فـى مختلـف              
التنظيمات االجتماعية، وذلك نتيجة لظاهرة العولمة مما يشكل تحدياً كبيـراً           
لمختلف المجاالت وخاصة المجال الثقافى، حيث يعتبر فكـرة الثقافـة أحـد             
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فهى تعنـى خلـق صـياغة       . بمعناها الكلى األوجه الرئيسية لظاهرة العولمة     
. مكون ثقافى عالمى وتقديمه كنموذج، وتعميم قيمه ومعاييره على العالم أجمع          

 .تها صفحة المحلياتسكوهو ما يتضح فى أنماط القيم الثقافية كما ع

 :كما تعكسها صفحة المحليات القيم الثقافية والتعليمية -٥

ة أنماط اجتماعية متكاملة يعـيش      القيم الثقافية والتعليمية هى مجموع    
وفقها األفراد بما فيها من منتجات مادية وغير مادية وتنتقل من جيـل إلـى               
جيل آخر، وتتضمن األنماط الظاهرة والباطنة للسلوك المكتسب عن طريـق           
الرموز التى تتكون فى مجتمع معين من علوم ومعتقدات وحقـوق وقـوانين             

لثقافة محلية يكون لها دور ملموس داخل       ومن ثم فهى تعبر عن قيم       . وعادات
المجتمع، إال أن التغيرات والتحوالت العالمية وتغير ميزان القوة فى العـالم            
وهيمنة القطبية األحادية األمريكية جعلت العولمة الثقافيـة والتعليميـة أحـد            

 . األوجه الرئيسية لظاهرة العولمة بمعناها الكلى

يجد أن قيم األمن الثقافى قـد       ) ١٦(والمتأمل لمعطيات الجدول رقم     
وهى تعنى المحافظة على اللغـة العربيـة مـن مخـاطر            % ٢١بلغت نسبة   

أمـا قـيم    . االختراق الثقافى للغة، وتدعيم الوعى والشعور بالوجود العربى       
 وهى دفاع عن الهوية الثقافية عن طريق إعادة       % ١٦التغيير فقد بلغت نسبة     

قـيم  وقـد بلغـت     . بناء الموروث الثقافى المكون الرئيسى للثقافة الوطنيـة       
وأطلق عليها الموسوعية حيث إن اإلنترنت قـد خلـق          % ١٤الشمولية نسبة   

ـ  ثقافة من نوع جديد ال تتسم بالتجزؤ الملحوظ فى ثقافة اليوم، وه             ورذا التط
 قيم التواصلسبة نوقد بلغت . يساعد اإلنسان على أن تكون ثقافته أكثر شموالً

 



٨٣ 

 

 )١٦(جدول رقم 

 القيم الثقافية والتعليمية كما تعكسها صفحة المحليات

 %النسبة المئوية  المعدل التكرارى القيم الثقافية والتعليمية

 األمن الثقافى

 التغيير

 الشمولية أو الموسوعية

 التواصل

 الذات الثقافية

 الصراع الثقافى والحضارى

 جودة التعليم

 ث التعليمتطوير وتحدي
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حيث أشارت إلى أن اإلعالم قد لعب دوراً فى التواصل اإلنسانى غير            % ١٠
وهى الدعوة المسـتمرة    % ٨المسبوق، كذلك برزت قيم الذات الثقافية بنسبة        

سـائل اإلعـالم    من أجل تأكيد الذات والقيم الوطنية األصلية مـن خـالل و           
 وقد تتخذ آلية الحوار والتفاعل وهى اآللية األساسية التى تساعد على            ،العربى

تكثيف الجهود الثقافية لمواجهة منطق الصراع الحضارى والثقـافى والتـى           
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ونجد أن قـيم    . وتقوم عليه فكرة االختراق الثقافى والعولمة     % ٧بلغت نسبة   
 بالعالقة بين مهـارات القـوى       وارتبطت% ١٤جودة التعليم قد بلغت نسبة      

% ١٠العاملة، وكذلك ارتبطت عملية تطوير وتحديث التعليم وبلغـت نسـبة            
بعمليات اإلصالح السياسى واالقتصادى وما تعرضـه القـيم الكونيـة مـن             

وهذا ما أكد   . متغيرات، وذلك لمواجهة اآلثار السلبية لألمية التعليمية والثقافية       
ة التحديات الكبيرة التى تفرضـها متغيـرات        عليه الخطاب السياسى لمواجه   

ومن ثم  . القرن الحادى والعشرين وتحسين مستوى معيشة اإلنسان كماً وكيفياً        
أصبحت القضايا الصحية والبيئية من أبرز التحديات التى تواجههـا الـبالد            
النامية خاصة فى التخطيط للتنمية الشاملة وأصبحت تدخل ضمن العالقـات           

إلنسان والبيئة تلك الجهود المبذولة لحماية البيئة فى التصـدى          التبادلية بين ا  
 .لقضايا التلوث البيئى فى إطار المحافظة على صحة األفراد

 :كما تعكسها صفحة المحليات القيم الصحية والبيئية -٦

الصحة هى حالة تمتع الفـرد بكامـل نشـاطه البـدنى والعضـلى              
والمقصود هنـا بـالقيم     . واالجتماعى، وهى ليست مجرد خلوه من المرض      

الصحية هى القيم التى عكستها صفحة المحليات فـى ضـوء التصـريحات             
واألخبار المنشورة سواء المتعلقة بالمؤسسات الصحية أو التطعيمات أو دعم          

وفيما يتعلق بالبيئة فهى كل ما يحيط باإلنسـان مـن هـواء ومـاء               . الدواء
عاً تشكل عناصـر البيئـة      وأرض، وما يوجد فى الطبيعة من جماد فهى جمي        

ومن خالل تحليل المضمون اتضح أن صفحة المحليات لم تعكـس           . المحيطة
الواقع الفعلى للقيم الصحية والبيئية، وقد يرجع ذلك إلى أن جريدة األهـرام             
تخصص صفحتين متخصصتين للمشكالت الصحية والبيئية، أما ما عرضـته   

 وزيـارات المسـئولين     وتناولته من قضايا صحية وبيئية فهى تصـريحات       
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 . للمستشفيات والوحدات الصحية

 )١٧(جدول رقم 

 القيم الصحية والبيئية كما تعكسها صفحة المحليات

 %النسبة المئوية  المعدل التكرارى القيم الصحية والبيئية

 االتقان

 المساعدة

 الجمال

 االسراف

 الموازنة
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، وكان التركيـز  %٣٣أن اإلتقان احتل نسبة ) ١٧(ين الجدول رقم    يب
المستمر من قبل المسئولين على توفير أحدث اآلالت والمعدات الطبية الحديثة           
ذات التقنية الحديثة التى تساعد على اإلتقان الطبى فى العمل وفـى تصـنيع              

تقـان فـى    الدواء، حيث إن التقنية تعتبر من اآلليات المستحدثة للوصول لإل         
ويمكننا القول فى هذا السياق أن ذلك يرجع إلى أحكام اتفاقية الجـات             . األداء

حيث إن أحكام هذه االتفاقية تتماشى فى مجملها مع التوجه العـالمى الجديـد             
الذى أصبح ينبذ فكرة نقل التكنولوجيا، ويحبذ نمطاً آخر أطلق عليه مسـمى             

والفارق هنا كبير، فنقـل  . Technology A guisitionحيازة التكنولوجيا 
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التكنولوجيا كان يتم فى إطار المعونة الفنية التى تقدمها الدول المتقدمة للدول            
النامية دون مقابل أو بمقابل زهيد، أما شراء التكنولوجيا ذاتها فـى صـورة              

ويبقى البديل هو تطوير القدرات الذاتية      . معدات وآالت فهى باهظة التكاليف    
 البحث العلمى، ويحتاج هذا البديل إلى موارد هائلـة سـواء            للدولة فى مجال  

فمثالً يتكلف إنتاج تركيبة دوائية جديـدة       . مالية أو بشرية وفترة زمنية طويلة     
 مليـون دوالر مـن نفقـات البحـث          ١٠٠فعالة وقابلة لالستخدام حـوالى      

وقـد بلغـت قـيم      . ، وهى تكاليف تفوق قدرات البالد الناميـة       )٣٤(والتطوير
، وهذا يرجع إلى التأكيد المستمر من قبـل المسـئولين           %٢٩اعدة نسبة   المس

على تقديم المساعدة والرعاية الطبية للفقـراء والمحتـاجين وذوى الـدخول            
المنخفضة واالهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكوميـة واالهتمـام         

ـ   %١٥أما قيم الجمال فبلغت نسبة . بالتأمين الصحى  ا ، وهذا يرجـع إلـى م
تعانيه مصر من آثار التلـوث سـواء المـائى أو الهـوائى أو السـمعى أو                 
البصرى، أما ما ينتشر من أمراض فكان التركيز من قبل المسـئولين علـى              
القيم الجمالية واالهتمام بالبيئة وبإزالة العشوائيات واالهتمام بالبنية التحتيـة          

، ويرجع ذلـك    %١٣ وبلغت أما قيم االستهالك نسبة    . وبناء الطرق والكبارى  
إلى ارتفاع استهالك المياه فى مصر والتصريح من قبل المسئولين بضرورة           

وهى ضرورة الموازنـة بـين      % ١٠وبلغت قيم الموازنة    . ترشيد االستهالك 
 . الموارد المتاحة واالحتياجات الحالية والمستقبلية

يتضح مما سبق أن التغيرات السريعة التـى يمـر بهـا المجتمـع              
تحمل أخطار الغزو واالختراق الثقافى مما يهدد الخصوصـية ألن          المصرى  

الثقافة الكونية بحكم آلياتها االقتصادية والتى تتمثل فى االعتماد المتبادل بين           
اقتصاديات مختلف الدول، ومذهبها األساسى وهو حرية السـوق وتحريـر           
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 التجارة من كافة العقود، والخصخصة، وتدعيم حرية رؤوس األمـوال فـى           
التنقل عبر الحدود بغير مواجه، وتشجيع االستثمارات األجنبية إنمـا تنشـر            
مجموعة من القيم السياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية التى أدت بـدورها           

 . لبروز أنماط مستحدثة لقيم العمل

 :كما تعكسها صفحة المحليات قيم العمل -٧

 أهم السمات التنافسية    لقد صارت المعرفة والتحكم اآللى والتكنولوجيا     
ألن الشركات وخاصة المتعددة الجنسية التى تتعامل مـع أسـواق           . لألعمال

متنوعة وتستخدم عاملين ذوى ثقافات متباينة تبذل جهوداً كبيرة لترويج قـيم            
فهى تسعى الجتذاب أكثر أفراد المجتمع موهبـة أو         . معينة وسط قوة العمل   

وهذا ما أسفر عنـه تحليـل       . )٣٥(ق الثروة نشاطاً أو تدريباً وتنسق بينهم لخل     
منظومة القيم التى توصلت إليها الدراسة والتى أفرزت قيم عمـل مسـتحدثة             

 . داخل المجتمع المصرى

بالسياق االجتماعى المحيط، ومن ثم فإنه يختلـف        نسق القيم   يرتبط  و
ما أشرنا  باختالف األطر البنائية والثقافية، فإذا كانت األطر البنائية والثقافية ك         

فإنه مـن المتوقـع أن      . من خالل التحليل السابق تتعرض لتغيرات متالحقة      
ألن .  يصبح نسق القيم مفتوحاً ليستوعب أنماطاً جديدة من التوجهات القيمية         

ستراتيجيات التنميـة   اات المعاصرة في المجتمع المصري و     من خالل التطور  
لى معـايير االسـتثمار     نجد تعاظم دور القطاع الخاص، والتركيز بالتالي ع       

بالنسبة للمشروع الفردي والذي يعتمد على التوعية بشكل أساسي ومجموعة          
من اإلجراءات لتكييف استخدام العمالة والتركيـز علـى الجهـود المتعلقـة             
بالتطور التكنولوجي وترشيد استهالك الطاقة، وإطالة فترات العمـل بهـدف           
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 العمالة الفنية من ذوي المهارات      هذا فضال عن طلب   . تقليص التكاليف الثابتة  
المختلفة كمهندسى الكومبيوتر واإللكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهربية،       

هـذا فضـالً علـى أن       . وذلك في إطار مواكبة التطورات التقنية الحديثـة       
المشروع الفردي أو الخاص  يتميز بصغر حجم الجهاز اإلداري وبعده عـن             

 ومن ثم نجد تكلفـة اإلنتـاج منخفضـة والقـدرة            –الروتين والبيروقراطية   
التنافسية له كبيرة، وهذا ما اتضح من خالل تحليل مضمون منظومة القضايا            
والقيم من خالل صفحة المحليات والذى يتضح من المخطـط التـالى لقـيم              

 :العمل

 

 

 

 

واستخالص  فمن خالل تحليل منظومة القضايا التى طرحتها الدراسة       
قيم المستحدثة، وفى ضوء المتغيرات السريعة التحول التى مر بها          منظومة ال 

المجتمع المصرى، برزت أنماط لقيم العمل تمثلت فى قيم عمـل مؤسسـاتية             
فأنماط قيم العمل المؤسساتية تضـمنت أهـدافاً وقيمـا          . وقيم عمل شخصية  

تنصرف إلى إرضاء العميل ومراعاة المستخدمين وتكافؤ الفرص والعنايـة          
أما قيم العمل المرتبطـة بالتنميـة الشخصـية         . يئة والعالقة مع المجتمع   بالب

والمحتوى الداخلى للوظيفة فقد تمثلت فى المقابل المادى وضـمان الوظيفـة            
 :واألمن الوظيفى وهو ما يعرض له الجدول التالى

 قيم العمــــل

 قيم عمل شخصية قيم عمل مؤسساتية
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 )١٨(جدول رقم 

 قيم العمل كما تعكسها صفحة المحليات

 قيم عمل مؤسساتية
المعدل 
 رىالتكرا

النسبة 
 المئوية

قيم عمل 
 شخصية

المعدل 
 التكرارى

النسبة 
 المئوية

 األداء

 إرضاء العميل

 الجودة

 عائد على األصول

 نصيب من السوق

ــة  ــتحداث دافعي إس

 المستخدمين
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 األجر

 المسئولية

 األمن

 الراحة

 التنمية الذاتية
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نجد أن عولمة االقتصاد هى الظـاهرة األكثـر         ) ١٨(من الجدول رقم    
ومما كشف عنه القيم االقتصادية ما تمثل فى قيم العمل فى المجتمع            . وضوحاً

المصرى سواء على المستوى المؤسسى أو الشخصى، إال أن الدراسـة قـد             
 ألن وحدة التصنيف تـرتبط      classificationاعتمدت على وحدة التصنيف     

بوحدة التحليل فكان البد من التفرقة بين وحدات التصنيف وتتابع العمليـات            
ومن ثم نجد قيم العمـل علـى المسـتوى          . التحليلية بطريقة منظمة ومنطقية   
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%. ٢٥المؤسسى تمثلت فى قيم األداء، وخاصة دقة األداء التى بلغت نسـبة             
وذلك لرفع الكفـاءة    . نجازات والنجاحات واألداء الجيد مستمد من عالمية اإل     

اإلنتاجية التى تؤدى بدورها إلى إرضاء العميل، حيث أن قيم الرضا بلغـت             
، وهى تقع ضمن األهداف المؤسساتية، وذلك عن طريق تحقيق الجودة           %٢٠

والتى تؤدى بدورها إلى ارتفاع عائد على األصـول         % ٢٠التى بلغت نسبة    
، وذلك فى سبيل الوصول إلـى       %١٥لغت نسبة   للمؤسسة والتى ب  ) الربحية(

المنافسة التى تتمثل فى قيم السوق حيث القدرة على التسويق وبلغـت نسـبة              
، وذلك عن   %١٢عن طريق استحداث دافعية لإلنتاج حيث بلغت نسبة         % ١٤

طريق ربط الحوافز اإلنتاجية المجزية بزيادة اإلنتاجية ليس فقط من ناحيـة            
إننـا نجـد أن أى      . ة والقدرة على المنافسة والتسويق    الكم بل من حيث الجود    

منظومة مؤسساتية قادرة على التكيف مع كل التحديات والتغيرات التى تحقق           
 .مصالح المؤسسات الخاصة والمتعددة الجنسية البد أن تعلى من هذه القيم

أما القيم على المستوى الشخصى فقد برزت القيم المادية متمثلـة فـى             
نحو العالقة بين أداء الفرد والمقابل المادى الذى يحصل         % ٢٩ األجر بنسبة 

يقابلهـا  % ٢٣عليه، وبناء على ذلك تكون المسئولية أكبر حيث بلغت نسبة           
توقع زيادة فى المقابل المادى والمعنوى المتمثل فى األمن الوظيفى، وقد بلغ            

وفى . بياًحيث اهتمام الفرد بكتابة عقود وظيفية لفترات طويلة نس        % ١٥نسبة  
المقابل تحاول المؤسسات تحقيق ذلك لكى يتحقق عوامل االنتساب للمؤسسـة           

كذلك من القيم البارزة للخصائص المرتبطة بالقيم الشخصية هى         . أو للشركة 
، وتضم خصائص وآليـات متعلقـة       %١٢قيم الراحة الوظيفية وبلغت نسبة      

وتتجمع .  واإلجازات بظروف العمل السارة أو غير السارة والمواعيد المناسبة       
% ٢١هذه القيم فى القيم المرتبطة بالتنمية الشخصية، حيـث بلغـت نسـبة              
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والمحتوى الداخلى للوظيفة ومن ثم تسهم فى واقعية العمل وخاصة أن هناك            
فهي تصمم  .  مؤسسات عديدة تتبنى أسلوباً تعليماً نحو إدارة مواردها البشرية        

 . )٣٦(يم إليهم بدالً من أن ينتقلوا إليهبرامج خاصة لهم لنقل التدريب والتعل

ومن خالل التحليل السابق فمن المتوقع أن نموذج التخصص المرن في           
اإلنتاج سيكون الطابع الغالب خالل القـرن الحـادي والعشـرين فـالتطور             
التكنولوجي يسير في اتجاه تصميم معدات وآالت متعددة األغراض التي تكفل         

يع أن تلبي احتياجات المسـتهلكين وأذواقهـم        أقصى حد من المرونة وتستط    
ومن ثم نجد أن    . السريعة التغير والتي تتأثر بالتقدم التكنولوجي بنفس السرعة       

إذا توفرت له العناصر الالزمـة  المشروع الخاص له دور في التنمية الشاملة  
للنجاح، كما أن له دور في خلق فرص عمل جديدة إال أن دورها في خلـق                

ولذلك من الخطورة بمكان المبالغة في قدرتها على حل         .  محددهذه الفرص   
 .مشكلة البطالة
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 نتائج واستخالصات: تاسعاً

عرضت هذه الدراسة في أقسامها المختلفـة للتوجيـه التكنولـوجي           
لعصر المعلومات، ثم التعرف على آليات هذا التوجيه التكنولوجي من مزايـا   

فمـن  . والالسلكية والخدمات اإلعالمية  استخدام قطاعات االتصاالت السلكية     
البنيـة التحتيـة     واإلقليميـة تسـتطيع      ةخالل ربط الشبكات المحلية والوطني    

المعلوماتية الكونية زيادة النمو االقتصادى وخلق فرص عمل ووظائف جديدة          
حيث تعرضـت الدراسـة لتحـديات       . من خالل الحفاظ على الهوية الثقافية     

افي، وأكدت على ذلك من خالل تحليـل مضـمون          االختراق اإلعالمي والثق  
من خالل تحليل األبعاد الشـكلية      " المحليات"الصحيفة القومية األهرام صفحة     

والموضوعية ألنماط القضايا مستخلصة بذلك تصوراً ألنمـاط القـيم كمـا            
عكستها صفحة المحليات، وفي ختام الدراسة فإننا نعرض لمجموعـة مـن            

 .االنتائج التى توصلت إليه

 :نتائج عامة: أوالً

 تنوع مصادر األخبار لصفحة المحليات كاألخبار المحلية أو الداخلية          -١
 وتحـرص علـى إبـراز أخبـار         ،أو العالمية، حيث تقدم الوثائق والحقائق     

وتحركات وتنقالت رئيس الجمهورية والمباحثات التى تهدف إلـى تنشـيط           
م وافتتاح الرئيس لـبعض     العالقات، كذلك الجهود المبذولة لدفع عملية السال      

المشروعات التى تمثل إنجازات لعهده، وإبراز مشـاركته فـى االحتفـاالت            
العامة وزياراته وجوالته الخارجية وجهوده المبذولة فى احتـواء األزمـات           

 .العالمية

علـى إبـراز    ) صفحة محليات ( تحرص الصحيفة القومية األهرام      -٢
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م بها الوزارات المختلفـة، والتأكيـد       اإلنجازات وافتتاح المشروعات التى تقو    
على أن الهدف من كل المشروعات التى يقوم بهـا الـوزراء هـو تنميـة                

 .المجتمع

) صـفحة المحليـات   ( ارتبطت معالجة الصحيفة القومية األهـرام        -٣
بالمصادر الرسمية وبالقضايا التى تقع داخل القاهرة كعاصمة للبالد، وفصلت          

فى المحافظات األخرى، وارتبطت معالجة شـئون       بينها وبين المدن التى تقع      
الريف أو العشوائيات بمدى اهتمام المسئولين بهذه المناطق أو أثنـاء زيـارة    

 .مسئول ما لمنطقة من هذه المناطق

 هناك توازن مفقود للمعالجة الصحفية بين المصلحة العامـة وبـين            -٤
ى فقدان هذا التـوازن     تغطية أخبار السلطة التنفيذية أو الحزب الحاكم، وقد أد        

وعدم مقدرة الدولة على وضع خطط وسياسات إعالمية مبنية على المصلحة           
فوجود هذا التـوازن    . العامة إلى تناول أحداث وأخبار متنافرة الهوية والقيم       

 .يساعد الصحافة على المساهمة المثمرة والفعالة فى التنمية االجتماعية

 اإليجابية للقاهرة والتـى      اهتمت صفحة المحليات بعرض الصورة     -٥
تسعى من خاللها الحكومة إلى حل كـل المشـكالت التـى يتعـرض لهـا                

 .المواطنون

 اهتمت صفحة المحليات بشئون وقضايا عديـدة داخـل المجتمـع            -٦
المصرى سياسية واقتصادية وثقافية وبيئية، إال أن قضايا التعلـيم بمختلـف            

ـ        ريحات الوزاريـة،  مراحله قد تصدرت معظم القضـايا فـى ضـوء التص
واإلجماع على ضرورة تطوير المناهج التعليمية وجعلهـا مواكبـة لـروح            

 .العصر
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 برزت قضايا اإلسكان وركزت على قـانون المسـاكن الجديـدة،            -٧
والعالقة بين المالك والمستأجر، وأبرزت السلبيات فى مشاريع إسكان الشباب          

 .قينالتى تمولها الحكومة والتى يتمتع بها غير المستح

 برزت القضايا الصحية وخاصة مشكالت التأمين الصحى واألغذية         -٨
، وأبرزت مشكالت الوحـدات     )مشاكل التلوث (الفاسدة وانتشار أمراض الكبد     

 .الصحية ونقص األدوية ومشكالت بعض المستشفيات وخاصة االستثمارية

 أصبحت المشكالت والتحديات التى تواجه المرأة المصرية وإبـراز          -٩
ه الظلم المتعددة التى تساندها الموروثات الثقافية من الجوانب التى تحاول           أوج

صفحة المحليات إبرازها، كذلك مشاكل الطفل المصرى وذلك فـى ضـوء            
 .المؤتمرات والندوات التى عقدتها السيدة سوزان مبارك

 التوجه السياسى للدولة الذى يعكس توجهها االقتصادى وااللتـزام          -١٠
وآليات العولمة، والمحاوالت فى اتجاه إعادة تشكيل المجتمـع         بحرية السوق   

وفق خطوط ترقى إلى مستوى التحدى الراهن الذى تمثـل الثـورة العلميـة              
 .والتكنولوجية

 : كما تعكسها صفحة المحلياتنتائج خاصة بأنماط القيم: ثانياً

 العولمة تتطلب من الحكومات المركزية أن تسعى جاهدة لعقد اتفاق           -١
ل أخرى، ومنظمات دوليـة، ومنظمـات       مع شركاء ربما من حكومات ودو     

لذلك برزت من خالل القيم السياسـية       . حكومية، أو شركات متعددة الجنسية    
كل من قيم التكيف وقيم الهيمنة كقيم سياسية بسبب الهيمنة األمريكيـة علـى            
األمم المتحدة ومجلس األمن وإصدار قرارات باسم الشرعية الدوليـة، كمـا            

 .برزت قيم السيادة
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قات رأس المال تتيح منافع اقتصادية هائلة فـى ضـوء تزايـد              تدف -٢
االعتماد المتبادل بين اقتصاديات الدول على مستوى العالم، ووحدة األسواق          

لذلك برزت قـيم    . المالية والنقدية، وفتح الحدود أمام التجارة الحرة بال قيود        
تركز على  الربح واالستهالك وقيم اإلنتاج خاصة وأن الممارسات االقتصادية         

العمليات الجوهرية فى مجاالت إنتاج الثروة، وبرزت كـذلك قـيم الكفـاءة             
 .والمنافسة واالعتمادية والفاعلية والشفافية والمواجهة

 شكلت العولمة نسق القيم الكونية وهو النسق الذى برز من خـالل             -٣
 التحليل حيث التأكيد على قيم التملك، وهى القاعدة التى توجه سلوك البشـر            

فى المجتمعات الفردية الرأسمالية، وقيم االنـدماج والخصوصـية وتـوطين           
فقد برزت كلها من خالل التشريعات      . التكنولوجيا واالحتكارات، وقيم الكفالة   

التى يعدها الكونجرس بشأن فرض وصايته على دول العالم فى أدق شـؤنها             
لك استخدام سـالح    وبخاصة المتعلقة بالعالقات بين أتباع األديان المختلفة، كذ       

 .العقوبات االقتصادية فى هذا الصدد

 برزت قيم الفردية من خالل تحليل القيم االجتماعية وقيم المصـلحة            -٤
وهذه القـيم تعتبـر مـن أبـرز التجليـات           . الشخصية واإلنجاز الشخصى  

 .االجتماعية لثقافة العولمة

فى وتعنـى    تمثلت مخاطر االختراق الثقافى فى تهديد قيم األمن الثقا         -٥
كذلك برزت قيم التغيير وقيم الشـمولية       . اللغة كما برزت من خالل التحليل     

والتواصل والذات الثقافية والصراع الثقافى، وهى من القيم المسـتجدة علـى       
 .المجتمع المصرى

 ربط مستويات التلوث فى البيئة المحيطة بالقيم المعبرة عنها، كمـا            -٦
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ختلف عناصر اإلنتاج والثورة البشـرية      أبرزت األضرار التى تنعكس على م     
وقد أسفر التحليل عن ظهور قيم اإلتقـان وقـيم المسـاعدة            . من جراء ذلك  

والجمال واإلسراف والموازنة وخاصة بين الموارد المتاحـة واالحتياجـات          
 .الحالية والمستقبلية

 ظهور قيم عمل مستحدثة داخل المجتمع المصري تمثلت فـي قـيم             -٧
عبر  عن دقة األداء وإرضاء العميل والجودة والعائد علـى           عمل مؤسساتية ت  

أمـا قـيم العمـل      . األصول وقيم التسويق واستحداث دافعية للمسـتخدمين      
والمسـئولية واألمـن    ) األجر(الشخصية فتمثلت فى التأكيد على القيم المادية        

 .والراحة والتنمية الذاتية
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